
تتواصل مشـــكالت بعـــض المطلقين في موضوع الحضانة، حيث تســـلمت 
“البـــالد” شـــكوى مـــن والد طفـــل واجه مشـــكلة مـــع طليقته وذويهـــا، وكان 
ضحيـــة الخالف الطفل. وزود والد الطفـــل الصحيفة بفيديو لكاميرا أمنية 
من بيت مجاور للواقعة تبين حدوث مشـــادة باأليدي بين طليقته وذويها 

من جانب، ووالد الطفل يصطحب ابنه من جانب آخر.
وقـــال للصحيفـــة إن ذوي طليقتـــه جاؤوا للمنـــزل واعتدوا عليـــه بالضرب، 

وأخذوا الطفل، وأركبوه السيارة التي تقل والدة الطفل.

عمليات لخطف طفل بتخطيط من والدته المطلقة

دبي - وكاالت
عواصم - وكاالت

الدوليـــة”  العفـــو  “منظمـــة  طالبـــت 
الحقوقية أمـــس المتمردين الحوثيين 
فـــي العاصمـــة اليمنيـــة صنعـــاء بإلغاء 
صحافييـــن   4 بحـــق  إعـــدام  أحـــكام 
واإلفراج عنهم قبل جلســـة اســـتئناف 
الحكـــم المقـــررة غـــدا األحـــد. وكانـــت 
المتخصصـــة  الجزائيـــة  المحكمـــة 
بصنعـــاء قد حكمت علـــى الصحافيين 
اليمنييـــن أكرم الوليـــدي وعبد الخالق 
وتوفيـــق  حامـــد  وحـــارث  عمـــران 
المنصـــوري باإلعدام علـــى خلفية تهم 
محاكمـــة  فـــي  بالتجســـس،  مرتبطـــة 
المنظمـــة “جائـــرة”. وقالـــت  اعتبرتهـــا 
المنظمة في بيان “يجب على سلطات 
األمـــر الواقـــع الحوثيـــة إلغـــاء أحـــكام 
اإلعـــدام هـــذه واإلفـــراج عـــن هـــؤالء 
الصحافيين على الفور. لقد كانت هذه 

تجربة مريعة منذ البداية”.

“العفو” تطالب الحوثيين 
بإطالق 4 صحافيين 

حكموا باإلعدام
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تعّهــدت مجموعــة الســبع أمــس بتقديــم 19,8 مليــار دوالر؛ لدعــم ميزانيــة 
أوكرانيا التي تواجه منذ فبراير غزًوا روسًيا، وفق ما جاء في إعالن صدر 
في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول األعضاء في المجموعة في ألمانيا.

وجـــاء فـــي اإلعـــالن المشـــترك “عـــام 
دوالر  مليـــار   19,8 نصـــرف   ،2022
كدعـــم للميزانية، بينهـــا 9,5 مليارات 
دوالر كتعّهـــدات جديـــدة )...( بهـــدف 
مســـاعدة أوكرانيـــا فـــي ســـّد عجزها 
المالـــي ومواصلـــة تقديـــم الخدمـــات 

األساسية للشعب األوكراني”.
من جهة أخرى، حّض الرئيس الروسي 
فالديمير بوتيـــن حكومته أمس  في 
اجتماع لمجلس األمن الروســـي على 
التكنولوجيـــة”،  “الســـيادة  تحقيـــق 
للعديـــد  تعرضـــت  روســـيا  إن  قائـــال 
مـــن الهجمـــات اإللكترونيـــة منـــذ أن 

أرسلت موســـكو قوات إلى أوكرانيا. 
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي 
سُتنشـــئ  بـــالده  أن  أمـــس  شـــويغو 
12 قاعـــدة عســـكرية جديـــدة غـــرب 
البـــالد رًدا علـــى تعزيـــز حلف شـــمال 
)الناتـــو( قواتـــه وتوســـعه  األطلســـي 
المنتظـــر في فنلندا والســـويد.وقالت 
شـــركة “غازوم” الفنلنديـــة الحكومية 
أمـــس إن إمـــدادات الغـــاز الطبيعـــي 
الروســـي ســـُتقطع عن فنلنـــدا صباح 
الســـبت، بعـــد  أن رفضت الشـــركة أن 
تدفـــع لمجموعة “غازبروم” الروســـية 

العمالقة بالروبل.

“السبع” تقدم 19.8 مليار دوالر ألوكرانيا
روسيا تنشئ قواعد عسكرية غرباً... وتقطع إمدادات الغاز عن فنلندا

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

عواصم - وكاالت

تجاوزت الميزانية الوحدة للمصارف 
اإلسالمية، التي تشمل مصارف قطاع 
التجزئة وقطاع الجملة، 34.15 مليار 
دوالر بنهايـــة الربـــع األول مـــن العـــام 
الجـــاري، مشـــكلة 87.9 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي. وسجلت الميزانية 
الموحدة للمصارف اإلسالمية بنهاية 
الربع األول من العام الماضي، ارتفاًعا 
بمقدار 2.69 مليار دوالر أي ما نسبته 

مليـــار   31.46 بنحـــو  قياًســـا   %  8.6
دوالر فـــي الفتـــرة المماثلة مـــن العام 
الماضـــي 2021. فـــي حيـــن، ســـجلت 
تراجًعـــا بنهايـــة الربـــع األول من 202 
بنســـبة 1.16 % قياًســـا بنحـــو 34.55 
مليـــار دوالر بالربـــع األخير مـــن العام 
الماضـــي، وذلك وفًقـــا ألحدث بيانات 
نشـــرت على موقع مصـــرف البحرين 

المركزي.

ميزانية المصارف اإلسالمية بنهاية الربع األول
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للنظر بموضوعهم بصفة االستعجال ... “بلدي الجنوبية”:

128 أرضا لم تسلمها “اإلسكان” لمنتفعيها بوادي البحير
قال عضو مجلس بلدي الجنوبية عبدهللا عبداللطيف إن القســـائم السكنية 
التي حددتها وزارة اإلســـكان في وادي البحير وبعدد 128 أرضا، لم تســـلم 
أي منهـــا للمنتفعين حتى اللحظة. وأضاف عبداللطيف بتصريحه لـ “البالد” 
بأنه تم استدعاء المستفيدين في 9 مايو 2021 وتم عرض األراضي عليهم 
على شاشـــة “بروجكتـــر” وتحديد موقعها لكل منهم، لكنهم لم يســـتلموا أي 
أوراق رســـمية تثبـــت أن هـــذه األراضي هـــي لهم. ودعـــا عبداللطيف وزارة 
اإلســـكان للنظر بموضوعهم بصفة االســـتعجال، والتوضيح لهم عن مواقع 

)٠٤(أراضيهم حسب المخطط الذي أعلن عنه مسبقًا.

وصول اإلصابات ببريطانيا إلى 20 حالة

“جدري القرود” يثير الرعب بأوروبا... واجتماع لـ “الصحة العالمية”
تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا 
طارئـــا لبحث التفشـــي الجديد لمرض 
جدري القرود، وهو عدوى فيروســـية 
معروفـــة فـــي غـــرب ووســـط أفريقيا، 
بعـــد تأكيد أو االشـــتباه بأكثر من 100 

إصابة في أوروبا.
وفيمـــا وصفتـــه ألمانيـــا بأكبـــر تفـــش 
للمرض فـــي أوروبا إلـــى اآلن، تأكدت 
اآلن إصابـــات فـــي 5 دول علـــى األقل 
والبرتغـــال  وإســـبانيا  بريطانيـــا  هـــي 
وألمانيـــا وإيطاليا فضـــال عن الواليات 

المتحدة وكندا وأستراليا. 
ورصـــد المـــرض أول مرة فـــي القرود، 
وعـــادة ما ينتقل من خـــالل المخالطة 
خـــارج  انتشـــر  مـــا  ونـــادرا  القريبـــة، 
أفريقيـــا، ولذلك أثارت هذه السلســـلة 

من الحاالت القلق.

ومـــع ذلـــك ال يتوقـــع العلمـــاء تطـــور 
العدوى إلـــى جائحة مثـــل كوفيد19- 
ألن المـــرض ال ينتشـــر بســـهولة مثـــل 

سارس-كوف2-.
أكـــد وزير الصحـــة البريطاني ســـاجد 
جاويـــد ظهـــور إحـــدى عشـــرة حالـــة 
أخـــرى من اإلصابة بجدري القرود في 

المملكـــة المتحدة. ويأتـــي ظهور هذه 
الحاالت الجديدة بعد تأكيد السلطات 
فـــي بريطانيـــا وقـــوع تســـع إصابـــات 

بجدري القرود.
ورصدت فرنســـا حالـــة إصابة بجدري 
القـــرود في البالد. كما ســـجلت ألمانيا 

أول إصابة لديها بجدري القرود.

منظمة الصحة العالمية أعلنت عن عدد من اإلصابات بمرض جدري القردة في العالم

أفادت دراســـة علميـــة أعدها معهد 
تعزيـــز  عـــن  “بيبـــا”  العامـــة  اإلدارة 
الصحـــة النفســـية للموظفيـــن بعـــد 
الجائحـــة أن 64 % مـــن الموظفين 
يرغبـــون في الحصـــول على موجه 
)كوتش( بعد عودتهم لمواقع العمل.

وأظهـــرت الدراســـة أن 36 % مـــن 
للدعـــم  يحتاجـــون  ال  الموظفيـــن 
النفسي، مقابل 26 % منهم بحاجة 

إلى دعم نفسي بعد الجائحة.

وحســـب الدراســـة فـــإن 47 % مـــن 
الموظفين حالتهم النفسية مستقرة 
وتقبلـــوا قـــرار العـــودة إلـــى العمـــل، 
30 مـــن الموظفيـــن  فـــي حيـــن أن 
لديهـــم تخوف مـــن الوضع الصحي 

واالختالط مع اآلخرين.
وأشـــارت الدراســـة العلميـــة إلى أن 
تتغيـــر  لـــم  الموظفيـــن  مـــن   % 60
طبيعـــة عملهـــم منـــذ بـــدء الجائحة 

إلى اآلن.

دراسة: 64 % من الموظفين يحتاجون “كوتشينج”
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مروة أحمد

محرر الشؤون المحلية
جالية آسيوية تعيش على أرض المملكة باآلالف ويعتبرون البحرين مالًذا 
ا  لهــم، ووطًنــا آخــر، وتفيــد المعلومات الــواردة بأنهم من أكثــر الجاليات حبًّ
للعمــل، ويعرفــون بقوتهم في األعمال الشــاقة، ومن ضمــن أهم المهن التي 
بــدأت تلــك الجاليــة تتجــه إليها هي التدويــر، وتدوير كل شــيء، وبال أدنى 

شك أن جمع المعادن وتدويرها وبيعها )السكراب( يأتي في الطليعة.

فـــي كل مناطـــق مملكـــة البحريـــن ال 
توجـــد منطقـــة إال وتجد فيهـــا دكانة 
صغيـــرة في زاويـــة ما لبيـــع المعادن، 
المعـــادن  مـــن  الكثيـــر  بيـــع  ويتـــم 
بـــكل  الكهربـــاء  كأســـالك  )الخـــردة(، 
أنواعهـــا والتـــي تحقـــق لهـــم أرباًحـــا 
كثيـــرة، ومكائن الســـيارات، واألواني 
القديمـــة وغيرهـــا، ويتـــم تجميـــع كل 
تلـــك المعـــادن وفرزهـــا كل على حدة 
وحســـب نوعه، وثم تنطلق شاحنات 

كبيرة إلى منطقة عسكر وبيعها هناك 
علـــى شـــركات أكبـــر غالًبـــا مـــا يملكها 
أنـــاس مـــن ذوي الجنســـية واألصول 
بيانـــات  كشـــفت  وقـــد  اآلســـيوية، 
رســـمية عـــن أن صـــادرات البحريـــن 
صـــادرات  مـــن  أكبـــر  الخـــردة  مـــن 
والمجوهـــرات  والحلـــي  الذهـــب 
بنســـبة 3 % في العاميـــن الماضيين، 
بالرغم من األســـعار المتدنية للخردة 
واألســـعار المرتفعـــة للذهـــب والحلي 

قيمـــة  بلغـــت  وقـــد  والمجوهـــرات، 
صادرات البحرين من الخردة 93.80 
مليـــون دوالر بينمـــا بلغـــت صادراتها 
مـــن الذهـــب والحلـــي والمجوهـــرات 

91.71 مليـــون دوالر، وفًقـــا لألســـعار 
المعلنة في أســـواق الصلـــب العالمية 
بلغت أسعار الخردة 637 دوالًرا للطن 

الواحد في أبريل الماضي.

الهند وباكستان كبار المشترين... تجارة ال يعرفها البحرينيون

احتكار آسيوي للسكراب وصادراته “أعلى” من الذهب
بدر الحايكي
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بـــوزارة  االتصـــال  إدارة  أعلنـــت 
التربيـــة والتعليـــم إعـــادة تطبيق 
مقـــرر ريـــض 152 ســـواًء للطلبـــة 
الذين لم يتســـّن لهم رفع التطبيق 
فـــي المدة المحددة أو لمن يرغب 
مـــن الطلبـــة فـــي إعـــادة التطبيق 

عموما.
إعـــادة  موعـــد  اإلدارة  وحـــددت 
اإلثنيـــن   152 ريـــض  التطبيـــق 
الموافق 23 مايو 2022 في الفترة 
االولى من الساعة 7:45 إلى 9:45 
صباحـــا، علمـــا بـــأن الرابط ســـيتم 
إرســـاله إلى جميع طلبة المستوى 
األول الثانـــوي مـــن خـــالل البوابة 
التعليميـــة ومنصـــة Teams، أمـــا 

الطلبـــة الذيـــن تمكنوا من تســـليم 
تطبيـــق المقـــرر ولـــم يواجهوا أي 
صعوبات في ذلك وال يرغبون في 
إعـــادة التطبيق، فإنه يرجى منهم 
تجاهل الرابط الذي سيصلهم من 
خـــالل البوابة التعليميـــة ومنصة 
Teams، متمنيـــن لجميـــع الطلبـــة 

كل التوفيق والنجاح.
 وكان طلبـــة الصـــف االول ثانوي 
تعرضوا واجهوا الثالثاء الماضي 
تطبيـــق  تســـليم  فـــي  مشـــكالت 
ريـــض 152. كمـــا رصـــدت الوزارة 
ارتفاع في أعداد الطلبة الذين لم 
يتمكنـــوا من تســـليم التطبيق في 

الوقت المحدد.

“التربيـــة”: إعـــادة تطبيـــق 
“ريض 152” االثنيــــن المقبــل

ليلى مال اهلل



جاليــة آســيوية تعيــش علــى أرض المملكــة بــاآلالف ويعتبــرون البحريــن مــاًذا لهــم، ووطًنــا آخــر، وتفيــد المعلومات 
ا للعمل، ويعرفون بقوتهم في األعمال الشــاقة، ومن ضمن أهم المهن التي بدأت  الواردة بأنهم من أكثر الجاليات حبًّ
تلك الجالية تتجه إليها هي التدوير، وتدوير كل شيء، وبا أدنى شك أن جمع المعادن وتدويرها وبيعها )السكراب( 

يأتي في الطليعة.

فـــي كل مناطـــق مملكـــة البحريـــن ال 
توجـــد منطقـــة إال وتجـــد فيهـــا دكانة 
صغيـــرة فـــي زاوية مـــا لبيـــع المعادن، 
ويتم بيع الكثير من المعادن )الخردة(، 
كأســـاك الكهرباء بـــكل أنواعها والتي 
تحقـــق لهـــم أرباًحـــا كثيـــرة، ومكائـــن 
السيارات، واألواني القديمة وغيرها، 
ويتم تجميع كل تلك المعادن وفرزها 
كل علـــى حـــدة وحســـب نوعـــه، وثـــم 
تنطلـــق شـــاحنات كبيـــرة إلـــى منطقة 
عســـكر وبيعهـــا هنـــاك علـــى شـــركات 
أكبـــر غالًبـــا مـــا يملكها أنـــاس من ذوي 

الجنســـية واألصـــول اآلســـيوية، وقد 
كشفت بيانات رسمية عن أن صادرات 
البحرين من الخردة أكبر من صادرات 
والمجوهـــرات  والحلـــي  الذهـــب 
بنســـبة 3 % فـــي العاميـــن الماضيين، 
بالرغـــم من األســـعار المتدنية للخردة 
واألســـعار المرتفعـــة للذهـــب والحلـــي 
قيمـــة  بلغـــت  وقـــد  والمجوهـــرات، 
صادرات البحريـــن من الخردة 93.80 
مليـــون دوالر بينمـــا بلغـــت صادراتهـــا 
الذهـــب والحلـــي والمجوهـــرات  مـــن 
91.71 مليـــون دوالر، وفًقـــا لألســـعار 

المعلنـــة في أســـواق الصلـــب العالمية 
بلغت أسعار الخردة 637 دوالًرا للطن 

الواحد في شهر أبريل الماضي.
نـــرى  التجـــاري ال  المشـــهد  هـــذا  فـــي 
البحرينييـــن حاضريـــن منـــذ 15 عاًما 
ماضيـــة، ولكـــن مع شـــهرة هـــذا النوع 
من التجارة بدأ البحرينيون االنخراط 
واالندماج فيها بشكل تدريجي، ولكن 
على صعيد معيـــن حيث تعتمد اليوم 
بعض المحات التي يملكها بحرينيون 
وتعمـــل فـــي النشـــاط الصناعـــي على 
تلـــك الدكاكين وما توفـــره من معادن 

وأجهزة وغيرهـــا حيث يتم تصليحها 
اآلالت  كتصليـــح  بيعهـــا،  وإعـــادة 
والمكائـــن ومضخـــات الميـــاه وعليهـــا 
إقبـــال شـــديد مـــن البحرينييـــن نظًرا 

لسعرها المتدني.
كل  فـــي  الجاليـــة  تلـــك  عـــن  ُعـــرف 
األحيـــاء  بيـــن  تجولهـــا  األوقـــات 
الســـكنية، والبحث حتى بين النفايات 
مراكـــز  شـــهدت  وقـــد  الخـــردة،  عـــن 
الشـــرطة فـــي بعض المناطـــق باغات 
عـــن فقـــدان الحديد الصلـــب من أمام 
منازلهم التي تحت اإلنشاء، وقد فسر 
البعـــض ذلك أنه قـــد يكون أرباب تلك 
الدكاكين وراء ذلك، بينما في ســـؤالنا 
ألحد الباعة فـــي تلك المحات أجاب 
بأن بضاعته يقوم بشـــرائها عن طريق 
المـــزادات أحياًنـــا وأحياًنـــا أخرى عن 
شـــرائها من الزبائن المعتادون ســـواء 
البحرينييـــن أو األجانـــب وهـــي  مـــن 

عبارة عن فضـــات الصلب وغير ذلك 
من الخردة غير المحبب وجودها في 
المنزل، فيقوم هـــؤالء بالتخلص منها 
عـــن طريق بيعها علـــى تلك الدكاكين، 
أما فـــي الســـابق فيتم التخلـــص منها 

عبر رميها في حاويات القمامة.
موظـــف فـــي إحـــدى الشـــركات التـــي 
تعمـــل في القطـــاع الصناعي -نتحفظ 
هنا عن ذكر اســـم الموظف والشـــركة- 
تملـــك مســـتودًعا  الشـــركة  يقـــول إن 
كبيـــًرا وبـــه بعـــض الكابـــات واآلالت 
القديمـــة، وقـــد صـــدرت األوامـــر مـــن 
أربـــاب الشـــركة )بحرينييـــن( بـــأن يتم 
التـــي يحتـــوي عليهـــا  المعـــدات  بيـــع 
المســـتودع في أحد المـــزادات، ولكن 
ما حصل أن مديري المباشـــر )آسيوي( 
يقـــوم ببيـــع بعـــض الكابـــات وبعـــض 
اآلالت علـــى دكاكيـــن الخردة خلســـة، 
وبعيًدا عن عيوننـــا، ولكننا نعلم بذلك 

وال نســـتطيع التحدث حتى فيما بيننا 
باألمر ألن ذلك سيكلفنا الوظيفة.

نشـــأت مهنـــة لـــم يعرفهـــا البحرينيون 
وأضحـــت  الخـــردة،  بيـــع  وهـــي  قـــط 
اليـــوم مـــن أهـــم المهـــن لـــدى البعـــض 
ا  أساســـيًّ مصـــدًرا  ويعتبرونهـــا 
لتجارتهـــم، بـــل هـــي أيًضـــا مـــن أهـــم 
صادرات مملكة البحرين، بينما اليزال 
يحتكرها اآلســـيويون فهل سيشـــغلها 
البحرينيـــون يوًما ما، أم ســـتبقى تلك 
الســـوق الكبيـــرة فـــي يد اآلســـيويين 
وقد وصلت مبيعات تلك المهنة للهند 
كأكبر مشتٍر من المملكة بقيمة 90.86 
خـــردة وفضـــات  كيلوغـــرام  مليـــون 
حديـــد وباكســـتان كثانـــي دولة حيث 
بلغت مشـــترياتها نحـــو 68.92 مليون 
كيلوغرام، بقيمة 20.61 مليون دوالر 

في العام 2021.

احتكار آسيوي للسكراب وصادراته “أعلى” من الذهب
الهند وباكستان كبار المشترين... تجارة ال يعرفها البحرينيون

بدر الحايكي

93.80 مليـــون دوالر صـــادرات البحريـــن مـــن الخـــردة مقابـــل 91.71 مليـــون للذهـــب
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أكد رئيـــس نقابة عمال شـــركة جارمكو 
التحكيـــم  هيئـــة  أن  الحليبـــي  مجيـــد 
العماليـــة أصـــدرت حكمهـــا فـــي القضية 
التي رفعتها نقابة عمال الشـــركة بشـــأن 

إيقاف جميع االمتيازات التي أوقفت.
وذكـــر الحليبـــي لــــ “البـــاد” أن الشـــركة 
 2014 12 امتيـــازا فـــي العـــام  أوقفـــت 
مـــن قبـــل مديـــر بالشـــركة، حيـــث كان 
تلـــك  ببعـــض  يتمتعـــون  الموظفـــون 
الشـــركة  تأســـيس  منـــذ  االمتيـــازات 
وبعضها كانـــت مكتســـبات لنقابة عمال 
جارمكو، ومنها الزيادة السنوية ونسبة 
مشـــاركة الشـــركة فـــي نظـــام االدخـــار، 
حيث تـــم إيقافها وبعد عدة مناقشـــات 
أجريت مع الشـــركة تـــم خفضها من 10 

إلى 5 %.
وأضـــاف أن النقابـــة لـــم تقـــف مكتوفـــة 
األيـــدي وتابعـــت الموضـــوع مـــع لجنـــة 

وزارة  فـــي  العماليـــة  المنازعـــات  فـــض 
العمل منذ العام 2016 ولغاية عام كامل 
لم يتمخض عن تلك المناقشـــات شـــيئا 
بســـبب إصـــرار إدارة الشـــركة وموقـــف 
رفـــع  تـــم  أن  إلـــى  المحايـــد،  الـــوزارة 
الموضـــوع إلى هيئة التحكيـــم العمالية 
التـــي أصدرت حكما لصالـــح النقابة في 
ارجـــاع 7 امتيـــازات وإحالة االمتيازات 

األخرى إلى محكمة التمييز.

بدر الحايكي

مجيد الحليبي

في منتدى دولي بنيويورك... وزير الخارجية:

أخالق ديننا تحث على التعايش ونبذ التطرف واإلرهاب ... سمو الشيخة لولوة توجه:

شراكة مع األمم المتحدة بحماية الحقوق ومكافحة االتجار باألشخاص

تطوير جائزة األمير خليفة بن سلمان القرآنية لتشمل دول الخليج

أكـــد وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني 
حرص مملكة البحرين على تنفيذ أهداف 
ومبادئ االتفـــاق العالمي من أجل الهجرة 
اآلمنـــة والمنظمة والنظاميـــة عبر دمجها 
في خطط التنمية الوطنية، بما يتماشـــى 
مع الرؤيـــة االقتصادية وأهـــداف التنمية 
المســـيرة  ظـــل  فـــي   2030 المســـتدامة 
التنمويـــة الشـــاملة لعاهـــل البـــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جـــاء ذلـــك خـــال كلمـــة وزيـــر الخارجية 
أمام المنتدى المشترك الذي نظمته مملكة 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
وجمهوريـــة الفلبيـــن عـــن “تنقـــل العمـــال 
وحقوق اإلنســـان: تحسين حوكمة هجرة 
العمـــال المهاجرين في الشـــرق األوســـط” 
على هامـــش منتـــدى اســـتعراض الهجرة 
الدوليـــة األول بمقـــر األمـــم المتحـــدة في 
مدينـــة نيويـــورك، والتـــي ألقاهـــا بالنيابة 
عنه سعادة السفير جمال فارس الرويعي 
المنـــدوب الدائـــم لمملكـــة البحريـــن لـــدى 
األمـــم المتحـــدة فـــي نيويـــورك، بحضـــور 
الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم ســـوق 

العمل جمال العلوي.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة مواصلـــة مملكـــة 
تعزيـــز حوكمـــة  بشـــأن  نهجهـــا  البحريـــن 
الهجـــرة وحقـــوق اإلنســـان، بمـــا فـــي ذلك 
الائـــق،  والعمـــل  األخاقـــي،  التوظيـــف 
الوافـــدة،  العمالـــة  حقـــوق  وحمايـــة 
ومكافحة االتجار باألشـــخاص، ومواصلة 
ودول  المتميـــزة  وعاقاتهـــا  تعاونهـــا 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
مـــع جمهورية الفلبيـــن وغيرها من الدول 
الصديقـــة، وتوطيد الشـــراكة الدولية، بما 
يدعـــم أهداف االتفـــاق العالمـــي من أجل 
والنظاميـــة،  والمنظمـــة  اآلمنـــة  الهجـــرة 

ضمـــن  وتأكيدهـــا  هدًفـــا،   23 وعددهـــا 
تقريرها الوطني الطوعي لعام 2020.

وأشار إلى االهتمام بحماية حقوق العمالة 
الوافـــدة ومكافحـــة اإلتجـــار باألشـــخاص 
في إطار الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان 
2026-2022، والتي تم إعدادها بالشراكة 
والمؤسســـات  المدنـــي  المجتمـــع  مـــع 
األمـــم  ومفوضيـــة  الحقوقيـــة،  الوطنيـــة 
اإلنســـان  لحقـــوق  الســـامية  المتحـــدة 
والمنظمـــة الدولية للهجـــرة، وغيرهم من 
الشركاء المحليين والدوليين، مع مراعاة 
توصيـــات االســـتعراض الـــدوري الشـــامل 

لمجلس حقوق اإلنسان.

وأكـــد وزير الخارجيـــة أن مملكة البحرين 
بفضـــل النهـــج الحكيـــم لصاحـــب الجالة 
الملك المفدى وسياسة الحكومة الموقرة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
فـــي  ماضيـــة  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
حماية حقوق اإلنسان، ومن ضمنها الحق 
فـــي العمـــل وصـــون الكرامـــة اإلنســـانية، 
والتزامهـــا بتبادل الخبـــرات مع المنظمات 
الدوليـــة، وتعزيزهـــا بموجب اتفـــاق إطار 
الشراكة االستراتيجي للتنمية المستدامة 
 -  2021( المتحـــدة  األمـــم  وكاالت  مـــع 

.)2022

تحـــت رعايـــة الرئيســـة الفخريـــة لجمعية 
النور للبر ســـمو الشيخة لولوة بنت خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة وبتنظيم من جمعية 
النور للبر اختتمت مساء األربعاء الماضي 
الـــدورة الثانيـــة لجائـــزة صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
القرآنيـــة -رحمه هللا- فرع النســـاء، وذلك 
بقاعـــة األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
بمقـــر الجمعيـــة، وبحضور ســـمو الشـــيخة 
عائشـــة بنت راشـــد بن خليفـــة آل خليفة، 
ورئيســـة جمعية النور للبر رئيســـة اللجنة 
بنـــت  لميـــاء  الشـــيخة  للجائـــزة  الدائمـــة 
محمد بن خليفة آل خليفة، ونائبة رئيسة 
خليفـــة  بنـــت  لولـــوة  الشـــيخة  الجمعيـــة 
بـــن علـــي آل خليفـــة، وعدد مـــن عضوات 
المشـــاركات  أمـــور  وأوليـــاء  الجمعيـــة 

واإلعاميين.
وقالـــت الشـــيخة لولـــوة بنـــت خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفة” ها نحن نشهد فعاليات 
جائـــزة والدنا العزيز المغفـــور له بإذن هللا 
تعالى صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رحمه هللا تعالى، في 
دورتهـــا الثانية للعام الثانـــي على التوالي 
وللـــه الحمـــد؛ تخليـــدًا لذكراه العطـــرة بما 
قدم من عطاء وخدمة متناهية في سبيل 
االرتقـــاء بأرض مملكـــة البحريـــن الغالية، 
ولتكـــون صدقـــة جارية في حســـناته إلى 

يوم القيامة بإذن هللا تعالى”. 
وتابعت: “أقـــول ألبنائي من حفظة القرآن 
إن حفظكـــم القرآن منحـــة ربانية عظيمة، 
وهبهـــا هللا لكـــم دون غيركـــم مـــن البشـــر 
فهنيئـــا لكـــم، ولكنهـــا أيضـــا أمانـــة كبـــرى، 
كتـــاب  علـــى  أمنـــاء  تكونـــوا  أن  فعليكـــم 
هللا، وأن تكونـــوا دائمـــي الترجمة الفعلية 
الســـمحة،  اإلســـامية  والقيـــم  للمبـــادئ 
وإشـــعاعا للمحبة والســـام، بمـــا حملتموه 

في صدوركم من نور وهداية القرآن؛ ألننا 
فـــي حاجـــة ماســـة ألن نؤكد علـــى مكارم 
األخـــاق، وأن نتأدب بأدب القرآن الكريم، 
وأخـــاق ديننـــا الســـمح الـــذي يحـــث على 
الرحمـــة والعـــدل والتعايش الســـلمي بين 
البشر، وينبذ التشدد والتطرف واإلرهاب، 
يقـــول نبينا )صلى هللا عليه وســـلم(: »إنما 

بعثت ألتمم مكارم األخاق”.
وأشـــادت الشـــيخة لميـــاء بنـــت محمد بن 
خليفة آل خليفة رئيســـة جمعية النور للبر 
رئيســـة اللجنـــة الدائمـــة للجائـــزة بمبادرة 
سمو الشيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة  الرئيســـة الفخريـــة للجمعيـــة؛ 
هـــذه  إقامتهـــا  علـــى  وإشـــرافها  لدعمهـــا 
الجائـــزة القرآنيـــة؛ تخليـــدًا لذكـــرى الوالد 
البار صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة، رحمه هللا، مشـــيرة 
إلى أن الدورة الثانية شـــهدت ازديادًا في 
أعداد المشـــاركين من الجنسين، حيث بلغ 

عدد المشاركين ٦٨٠ مشاركا ومشاركة.
وقالـــت الشـــيخة لمياء إن ســـمو الشـــيخه 
لولوة بنت خليفة بن سلمان آل خليفة قد 
وجهـــت إلـــى تطوير الجائزة لتشـــمل دول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربـــي 

انطاقـــا لما حققته هذه الجائزة من نجاح 
فـــي الدورتيـــن األولـــى والثانيـــة، وأصبح 
باعثا قويا لتشـــمل فـــي دورتها الثالثة في 
الســـنة المقبلة مشـــاركين من دول مجلس 
مـــن مواقـــف صاحـــب  انطاقـــا  التعـــاون 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رحمه هللا وعاقته الشـــخصية 
مـــع دول المجلـــس والتـــي أصبحت ذكرى 
نخلدها في هذه الجائزة القرآنية، سائلين 
المولى ســـبحانه وتعالـــى أن تكون صدقة 
جاريـــة فـــي ثوابـــه رحمـــه هللا وأجـــرا في 
ميـــزان حســـنات الراعيـــة ســـمو الشـــيخة 

لولوة بنت خليفة بن سلمان آل خليفة.
بعد ذلك قامت الشيخة عائشة بنت راشد 
آل خليفة ممثلة عن راعية الحفل بتكريم 
أعضـــاء لجـــان التحكيـــم والفائزيـــن فـــي 
الجائـــزة، حيث فازت بالمراكز األولى فرع 
حفـــظ القرآن الكريـــم كاما األولى ســـارة 
محمد عبدهللا حسن حسيني من مركز أم 
ورقـــة بنت الحـــارث للنســـاء، وجاءت في 
المركـــز الثاني ســـحر مجيد عبـــد الزبيدي 
مـــن مركـــز طارق بـــن زيـــاد للنســـاء، وفي 
المركـــز الثالـــث جـــاءت أمة الرحمـــن بديع 
مطهر عبدهللا مـــن مركز عبدهللا بن أحمد 

بن علي الغتم للنســـاء. كما فازت في فرع 
حفظ عشـــرة أجزاء:  حصلت زين خميس 
عبدهللا النعيمي من نادي شريفة العوضي 
علـــى المركـــز األول فيمـــا حققـــت المركـــز 
الثانـــي بســـمة ســـالم علـــي ســـالم الشـــبلي 
من مركز الســـيدة فاطمة- رضي هللا عنها 
للنساء، وحصلت على المركز الثالث مريم 
ســـعيد الســـيد أحمـــد مـــن مركـــز الســـيدة 

فاطمة-رضي هللا عنها للنساء. 
وفـــي فرع حفـــظ ثاثـــة أجـــزاء: حصلت 
على المركز األول بشـــاير بشـــير علي قائد 
من مركز ابن الجزري اإلســـامي للنســـاء، 
وحصلـــت علـــى المركز الثانـــي مريم بديع 
مطهـــر عبـــدهللا مكـــرد كليـــب مـــن مركـــز 
رياحين المصطفى للنساء، وحصلت على 
المركـــز الثالث زينـــة عدنان عبدهللا محمد 
العمـــري مـــن مركـــز الشـــفاء بنـــت الحارث 
للنســـاء. كما فازت في فرع حسن الصوت 
والمحـــاكاة للنســـاء: حصلت علـــى المركز 
األول ســـلمى قاضي روشـــن مـــن مركز أم 
الـــدرداء الصغـــرى للنســـاء، فيمـــا حصلت 
مريـــم محمـــد عظيـــم مـــن مركـــز أم ورقة 
بنـــت الحارث للنســـاء على المركـــز الثاني، 
وجـــاءت فـــي المركز الثالث عبير يوســـف 
محمـــد صالـــح عبـــدهللا مـــن مركـــز ماجـــد 
الزياني للنســـاء. ثم اختتـــم الحفل بدعاء 
مرئي خاص لصاحب السمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.
يذكـــر أن جائـــزة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
القرآنيـــة، أقيمـــت تصفياتهـــا خـــال شـــهر 
رمضـــان المبـــارك، بتنظيـــم جمعيـــة النـــور 
للبر للســـنة الثانية على التوالي، عن حيث 
أجريـــت التصفيـــات عبـــر تقنيـــة االتصال 
المرئي باســـتخدام برنامج ماكروســـوفت 
تيمز في تقييم المتســـابقين فـــي الجائزة 

خال شهر رمضان المبارك.

المنامة - وزارة الداخلية

جمعية النور للبر

تصـــدر وســـم جامعـــة البحريـــن موقـــع 
التواصل االجتماعـــي تويتر بعد تداول 
أخبـــار عـــن تراجـــع إدارة الجامعـــة عـــن 
قرارها فيما يخـــص تقديم االمتحانات 
الكليـــات  لجميـــع  حضوريـــا  النهائيـــة 
والمقـــررات الدراســـية، وتناقـــل الطلبة 
النهائيـــة  االمتحانـــات  أن  عـــن  أخبـــارا 
ســـتكون عن بعد )أونايـــن( لطلبة كلية 
األعمـــال،  إدارة  كليـــة  وطلبـــة  اآلداب، 

وطلبة كلية المعلمين فقط.
وعبـــر طلبـــة الجامعـــة عـــن معارضتهم 
فيمـــا  البحريـــن  جامعـــة  إدارة  لقـــرار 
النهائيـــة  االمتحانـــات  تقديـــم  يخـــص 
للفصل الدراسي الثاني من العام 2021 
/ 2022 والتـــي مـــن المقـــرر أن تبدأ في 
28 مايـــو الجـــاري، مطالبين بالمســـاواة 
بين طلبـــة جميع الكليـــات. وغرد بعض 
الطلبـــة مطالبين بأن يشـــمل القرار كلية 
الحقـــوق وكلية العلوم وكلية الهندســـة، 
الجامعـــة  كليـــات  بـــأن  آخـــرون  وعلـــق 
غيـــر مهيـــأة الســـتقبال الطلبـــة بســـبب 

منهـــا  تعانـــي  التـــي  التكييـــف  مشـــكلة 
أغلـــب الكليـــات. وقـــال آخـــررون أنهـــم 
يشـــعرون بالظلـــم من قـــرارات الجامعة 
غيـــر المنصفـــة لبعض الطلبـــة، مطالبين 
باإلنصاف بينهم على اختاف األسباب 
التـــي دعـــت إلـــى تغييـــر قـــرار طريقـــة 

تقديم االمتحانات النهائية.
وبيـــن طلبـــة أنـــه مـــن الصعوبـــة تأديـــة 
االمتحانـــات النهائيـــة في أجـــواء حارة 
وقاعات خالية مـــن التكييف وهو حال 
أغلـــب الكليـــات في الجامعـــة، في حين 
تقديـــم  قـــرار  أن يشـــمل  آخـــرون  دعـــا 

االمتحانات عن بعد جميع الكليات.
يذكـــر أن اإلدارة جامعـــة البحريـــن لـــم 
تصـــدر أي توضيـــح رســـمي بخصـــوص 
الجامعـــة  وكانـــت  المتناقلـــة،  األخبـــار 
أعلنـــت فـــي فبرايـــر الماضـــي عـــن أداء 
واالمتحانـــات  المنتصـــف  االمتحانـــات 
النهائيـــة مـــن هـــذا الفصـــل الثانـــي لهذا 
العـــام  حضوريـــا فـــي الجامعـــة في كل 
المقررات الدراســـية، كما وشـــمل القرار 

مقررات مرحلة الدراسات العليا.

“التحكيم” تنتصر لنقابة “جارمكو” في 7 امتيازات

قاعات خالية من التكييف بجامعة البحرين

المنامة - مراكز الرعاية الصحية األولية

أكدت مراكـــز الرعاية الصحية األولية 
أن جميـــع مـــا يردهـــا مـــن ماحظـــات 
واقتراحات هي محط اهتمام وتقدير، 
حيث إنها تثـــري الجهود المبذولة في 
التطويـــر الشـــامل للخدمـــات الصحية 

بما يعود بالنفع على المجتمع.
جـــاء ذلـــك تعقيًبـــا على مقـــال الكاتب 
محمد المحفوظ، والمنشـــور بصحيفة 
الباد فـــي العدد رقـــم )4965( الصادر 
يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، 
الخدمـــات  حـــول  “بصراحـــة  بعنـــوان 

الصحية”، وفيما يلي نص الرد كاما:
محمـــد  الكاتـــب  مقـــال  علـــى  تعقيبـــًا 
المحفـــوظ، والمنشـــور بصحيفة الباد 
 )4965( رقـــم  العـــدد  فـــي  الموقـــرة 
الصـــادر يـــوم الخميـــس الموافـــق 19 
مايـــو 2022، بعنـــوان “بصراحـــة حول 
مراكـــز  تؤّكـــد  الصحيـــة”،  الخدمـــات 
الرعايـــة الصحية األوليـــة أن جميع ما 
يردهـــا من ماحظات واقتراحات هي 
محط اهتمام وتقدير، حيث إنها تثري 
الجهود المبذولة في التطوير الشـــامل 
للخدمـــات الصحيـــة بمـــا يعـــود بالنفع 

على المجتمع.
هذا وتعمل المراكز على تقديم أفضل 
الخدمـــات الطبيـــة والرعايـــة الصحية 
حيـــث إنهـــا تولـــي تطويـــر الخدمـــات 
المقدمة فيهـــا اهتمامًا كبيـــرًا لتواكب 
الصحيـــة  الخدمـــات  فـــي  التطـــور 
العالمية وتفي بتطلعات المســـتفيدين 
منهـــا، وعلـــى رأس أولوياتهـــا تطويـــر 
البنـــى التحتية للمراكـــز الصحية ومن 
ضمنهـــا مركـــز البديع الصحـــي، والذي 
فـــي  مرافقـــة  ودراســـة  تقييمـــه  تـــم 
اطار تنفيـــذ خطط التطويـــر وتطبيق 
والـــذي  الذاتـــي،  التســـيير  مشـــروع 
جـــودة  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  ســـيضمن 

الخدمـــات المقدمـــة وتقليـــص فترات 
االنتظار في العيادات المختلفة.

وحول ما ورد في المقال بشأن وجود 
خلـــل فـــي نظـــام المواعيـــد الصحيـــة 
بمركـــز البديـــع الصحـــي، فـــإن مراكـــز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة تولي نظام 
المواعيـــد اإللكترونـــي اهتمامـــًا بالغًا، 
كما يتم الحرص على تطويره بشـــكل 
مســـتمر، ليشـــمل المزيد من الخدمات 
الفرصـــة  يتيـــح  بمـــا  اإللكترونيـــة 
للمستفيدين للحصول على الخدمات 
الصحيـــة بكل يســـر وســـهولة، منوهًة 
بـــأن نظـــام المواعيـــد يخضـــع للتقييم 
المســـتمر بمـــا يضمـــن فاعليتـــه خدمًة 

للجمهور.
أما بشـــأن عدم توفـــر تحليل فيتامين 
د فـــي مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة، نـــود 
مـــع  جـــار  التنســـيق  أن  التوضيـــح 
لدراســـة  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
قائمـــة التحاليل التـــي تجريها المراكز 
الصحية وفق مفهوم الرعاية الصحية 
األوليـــة في إطـــار التنســـيق والتعاون 
المشـــترك لتطوير الخدمـــات الصحية 

المقدمة.

“الرعاية”: تطوير البنى التحتية للمراكز الصحية مجسم يعود للعام الثامن الهجري من النبي محمد لحاكم البحرين وأهلها
الرئيس التتاري: إسهامات بارزة للمملكة في الحضارة اإلسالمية العريقة

تتارســـتان  جمهوريـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
الروسية رستم مينيخانوف بمكتبه برئاسة 
الجمهورية، أمـــس، رئيس المجلس األعلى 
للشؤون اإلسامية الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن راشـــد آل خليفـــة، الذي نقل إليه 
ولمسلمي روسيا االتحادية تحيات وتهنئة 
عاهـــل الباد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد، رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ـــل رئيـــس تتارســـتان  وخـــال اللقـــاء، حمَّ
خالـــص تحياتـــه لجالـــة الملـــك وتقديـــره 
العميـــق إلنابـــة جالته للشـــيخ عبدالرحمن 
بن محمد بن راشد آل خليفة للمشاركة في 
احتفـــاالت جمهورية تتارســـتان الروســـية 
بالذكـــرى رقـــم 1100 على اعتماد اإلســـام 

ا من قبل شعوب البولغار في حوض  رســـميًّ
الفولجا.

وبهذه المناسبة، أهدى الشيخ عبد الرحمن 
الرئيـــس التتـــاري مجســـًما للرســـالة التـــي 
بعثهـــا النبي الكريم صلـــى هللا عليه وعلى 
آلـــه وصحبـــه وســـلم إلـــى حاكـــم البحريـــن 
وأهلهـــا فـــي العام الثامن الهجـــري الموافق 
630 ميادية، فدخلوا دين اإلســـام طوًعا 

وتصديًقا وإيماًنا قبل حوالى 1435 عاًما.
اعتـــزازه  عـــن  التتـــاري  الرئيـــس  وأعـــرب 
بمشـــاركة مملكة البحرين في هذه الذكرى 
العزيـــزة، والتـــي تعكـــس عمـــق العاقـــات 
الثنائيـــة الوثيقـــة بين البلديـــن الصديقين، 
وتطلعـــه إلـــى مزيـــد مـــن تعزيـــز العاقـــات 
بينهمـــا، مثمًنـــا فـــي الوقـــت نفســـه التاريخ 
العريـــق علـــى أرض البحريـــن،  اإلســـامي 
الحضـــارة  فـــي  البحريـــن  وإســـهامات 

اإلسامية العريقة.

المنامة - بنا

ردا على مقال 
للكاتب محمد 

المحفوظ

النور للبر تختتم جائزة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية

ليلى مال اهلل

رئيس تتارستان يستقبل عبدالرحمن بن محمد
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ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

علـــي  المواطـــن  أعـــرب   ^
شـــكره  عظيـــم  عـــن  ســـهوان 
فـــي  الجراحـــة  لقســـم  وامتنانـــه 
مجمـــع الســـلمانية الطبي، وجميع 
العامليـــن فيـــه لرعايتهـــم المميزة 
خـــالل فتـــرة عالجـــه إلزالة كيس 

مؤقت لديه.
وقال سهوان “لقد حظيت برعاية 
مميـــزة في الجنـــاح حيث غمرني 
الطاقم الطبـــي بلطفهم، وأجد أن 
مـــن الواجـــب علي تقديم الشـــكر 
للـــكادر الطبي والتمريض، وفريق 
الجراحة، وفي مقدمتهم الدكتور 
ياســـر الدرازي، الدكتـــورة طاهرة 

فتيـــل، الدكتورة حنين البوســـطة 
عبدالحســـين،  محمـــد  والدكتـــور 

متمنًيا لهم التوفيق والسداد.

سهوان يشكر “جراحة السلمانية”

عمليات لخطف طفل بتخطيط من والدته المطلقة
تتواصــل مشــكالت بعــض المطلقين في موضــوع الحضانة، حيث تســلمت 
“البــالد” شــكوى مــن والــد طفــل واجــه مشــكلة مــع طليقتــه وذويهــا، وكان 

ضحية هذا الخالف هو الطفل.

وزود والـــد الطفـــل الصحيفة بفيديو 
مجـــاور  بيـــت  مـــن  أمنيـــة  لكاميـــرا 
للواقعة تبين حدوث مشادة باأليدي 
بيـــن طليقتـــه وذويهـــا مـــن جانـــب، 
ووالـــد الطفـــل يصطحـــب ابنـــه مـــن 

جانب آخر.
طليقتـــه  ذوي  إن  للصحيفـــة  وقـــال 
عليـــه  واعتـــدوا  للمنـــزل  جـــاؤوا 
بالضـــرب، وأخـــذوا الطفـــل، وأركبوه 

السيارة التي تقل والدة الطفل.
وأضـــاف والـــد الطفـــل: “تـــم تعريض 

حيـــاة الطفـــل للخطـــر عبـــر تخطيط 
والدتـــه المســـبق واتفاقهـــا مـــع أفراد 
شـــبيهة  عمليـــة  بتنفيـــذ  عائلتهـــا 
باالختطـــاف باالعتـــداء علـــيَّ وأخـــذ 
فـــي  منـــي  وبالقـــوة  عنـــوة  الطفـــل 

الشارع العام أمام مرأى من المارة”.
ثـــم  وتابـــع “اعتـــدوا علـــيَّ بالضـــرب 
بالقـــوة  رقبتـــه  مـــن  ابنـــي  ســـحبوا 
وخـــالل ثواٍن جاءت ســـيارة يقودها 
أحـــد القريبيـــن للمنفذيـــن لالعتـــداء 
للمســـاندة، وكان طفلي يبكي بشكل 

هستيري وفي حال يرثى لها”.
وقـــال: “أعتبـــر مـــا جـــرى جريمة في 
حق ابني والذي كاد أن يكون ضحية 
لعملية اختطاف أو مصاب في حادث 
ســـيارة بسبب تسّيب المشاركين في 

الجريمة واألخذ بحق الطفل”.
وأشـــار إلـــى أن هـــذه الواقعـــة جرت 
ولجـــأ   ،2022 فبرايـــر  شـــهر  فـــي 

باشـــرت  والتـــي  األمنيـــة  للجهـــات 
الموضـــوع وأعـــادت الطفـــل لي؛ ألن 

لـــدي الحضانـــة، ولكـــن تكـــرر اعتداء 
أهـــل طليقتي علـــيَّ لمـــرة أخرى في 

نهايـــة شـــهر أبريـــل الماضـــي، ولكـــن 
الذوا بالفـــرار بعد أن تبين لهم وجود 
كاميـــرات تصور مشـــاهد جديدة من 
اعتـــداء يزمعون تنفيذه ضدي مثلما 

جرى في شهر فبراير.
وأن  حاليـــا،  معـــي  ابنـــي  “أن  وبيـــن 
القضيـــة جارية لـــدى النيابـــة العامة، 
وأنه يطالب بردع هؤالء لئال يكرروا 
االعتـــداء عليـــه وســـحب ابنـــه منـــه 

مجددا”.
بالموقـــع  الموضـــوع  نشـــر  وبعـــد 
االلكترونـــي للصحيفـــة يـــوم أمـــس، 
طلبـــت النيابـــة العامـــة بيانـــات والـــد 
الطفـــل، واتصلـــت بـــه، ودونـــت رقم 

قضيته وبيانات طليقته.

الوالد الحاضن 
يشكو تكرار حاالت 
االعتداء عليه من 

ذويها

دراسة: 64 % من الموظفين يحتاجون “كوتشينج”
أفـــادت دراســـة علميـــة أعدهـــا معهـــد 
تعزيـــز  حـــول  “بيبـــا”  العامـــة  اإلدارة 
بعـــد  للموظفيـــن  النفســـية  الصحـــة 
الموظفيـــن  مـــن   % 64 أن  الجائحـــة 
موجـــه  علـــى  بالحصـــول  يرغبـــون 

)كوتش( بعد عودتهم لمواقع العمل.
مـــن   %  36 أن  الدراســـة  وأظهـــرت 
للدعـــم  يحتاجـــون  ال  الموظفيـــن 
النفســـي، مقابـــل 26 % منهـــم بحاجة 

إلى دعم نفسي بعد الجائحة.
مـــن   %  47 فـــإن  الدراســـة  وحســـب 
الموظفين حالتهم النفســـية مســـتقرة 
العمـــل،  إلـــى  العـــودة  قـــرار  وتقبلـــوا 
الموظفيـــن  مـــن   30 أن  حيـــن  فـــي 
لديهـــم تخـــوف مـــن الوضـــع الصحـــي 
واالختـــالط مـــع اآلخريـــن، وأشـــارت 
الدراســـة العلميـــة إلـــى أن 60 % مـــن 
الموظفيـــن لـــم تتغيـــر طبيعـــة عملهم 

منذ بدء الجائحة إلى اآلن.

علـــى  العلميـــة  الدراســـة  واســـتندت 
لتعزيـــز  صحيحـــة،  علميـــة  بيانـــات 
الصحـــة النفســـية للموظـــف، نحو رفع 
تحقيـــق  فـــي  ومســـاهمته  إنتاجيتـــه 

التطلعات الوطنية.
وسلطت الدراسة الضوء على الصحة 

النفســـية للموظفيـــن والتـــي باتت من 
األمـــور التي تشـــغل العالم خاصة بعد 

جائحة كورونا.
وأكـــدت أهميـــة تطويـــر بيئـــة العمـــل 
في المؤسســـات بما يعـــزز من الصحة 
مـــن  ويرفـــع  للموظفيـــن  النفســـية 

إنتاجيتهم وجودة الخدمات المقدمة، 
كما شـــددت على أهمية “للكوتشـــنج” 
فـــي دعـــم الموظفيـــن وتعزيـــز الروح 
بنـــاء  خـــالل  مـــن  لديهـــم  اإليجابيـــة 
الحاضـــر والمســـتقبل بمـــا يســـاعدهم 

على النمو الوظيفي.

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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األهالـي يضيقــون ذرعا بمحـالت الكـــرك
التميمي: أدعو ألخذ رأي “المرور” قبل الترخيص

بالرغـــم من تكرار المناشـــدات والمطالبات 
األهليـــة للصحفيـــة بضـــرورة إيجـــاد حـــل 
حاســـم ونهائي لالختناقات واالزدحامات 
المرورية التي تســـببه محالت “الكرك” في 
كل مكان، ال يزال الحال على ما هو عليه، 
وكأن الحلـــول كلهـــا قـــد اســـتنفدت، وأن 

التسليم باألمر ال مفر منه.
علـــى  الشـــأن  بهـــذا  األمـــر  يقتصـــر  وال 
االزدحامات فحســـب، بـــل يطال التضييق 
علـــى المحـــالت التجاريـــة القريبـــة، واخذ 
مواقفهـــا، ومنـــع الزبائن من الوصـــول لها، 

وتعطيل المصالح لها، وفرملتها.
المنطقـــة،  أهالـــي  يشـــكو-بالمقابل-  كمـــا 
خصوصا الســـاكنين في العمارات القريبة، 
أو فـــي العقـــار الـــذي بـــه محل الكـــرك، من 
االزعـــاج الضوضائي والذي يســـتمر حتى 
الصخـــب  ليعـــود  أبوابـــه،  المحـــل  إغـــالق 

وتســـتمر  الباكـــر،  الصبـــاح  مـــن  مجـــددًا 
الحكاية مجددًا، وهكذا.

ومـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس بلـــدي 
إن  “البـــالد”  لــــ  التميمـــي  بـــدر  الجنوبيـــة 
األشـــغال  لوزيـــر  رفـــع توصيـــة  المجلـــس 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 

بشـــأن أخذ موافقـــة اإلدارة العامة للمرور 
الشـــوارع  علـــى  تفتـــح  التـــي  للمحـــالت 
التجارية وتتســـبب باالزدحامات، وتكون 
مفتوحـــة بأغلـــب األوقـــات، منهـــا محالت 
“الكرك”. وأضـــاف “قانون البلديات ال يمنع 
من فتح خمســـة أو ســـتة محـــالت كرك أو 

مطاعـــم، ولذا فقـــد طلبنا موافقـــة المرور؛ 
المروريـــة  االزدحامـــات  تزايـــد  بســـبب 
الخانقـــة وأثرهـــا الســـلبي علـــى المصالـــح 
التجارية، والناس، منها على سبيل المثال، 
شـــارع الشـــيخ عيســـى الممتد من شـــارع 
المعســـكر الـــى دوار مركز الشـــرطة، حيث 
إن علـــى ضفافـــه أكثـــر من ســـبعة مطاعم 
حيوية ونشطة فور أن تفتح أبوابها، منها 
مطاعـــم عامـــة ومحـــالت للتكـــة والكباب، 

وكافتيريات، ومحالت لبيع الكرك”.
وأكمل “بالرغم من الشـــارع يفضي لمدخل 
مهـــم للرفـــاع الشـــرقي، إال أنـــه يتم شـــغل 
الجانـــب األيمن من الشـــارع )ذهابا وإيابا( 
لـــذات األســـباب، وبشـــكل مســـتمر، يشـــل 
أمـــر  وهـــو  ويبطئهـــا،  المروريـــة  الحركـــة 
ســـيئ، خصوصا مع وجود المستشـــفيات 
موافقـــة  يؤخـــذ  ألن  نتطلـــع  بالمنطقـــة. 
اإلدارة العامـــة للمرور بهذا الشـــأن؛ حفاظًا 

على المصلحة العامة، ومنعًا لتعطيلها”.

صورة ارشيفية لمحل بيع شاي الكرك

128 أرضا لم تسلمها “اإلسكان” لمنتفعيها بوادي البحير
للنظر بموضوعهم بصفة االستعجال ... “بلدي الجنوبية”:

قال عضـــو مجلس بلدي الجنوبية عبـــدهللا عبداللطيف 
اإلســـكان  وزارة  التـــي حددتهـــا  الســـكنية  القســـائم  إن 
فـــي وادي البحيـــر وبعـــدد 128 أرضا، لم تســـلم أي منها 

للمنتفعين حتى اللحظة.
وأضـــاف عبداللطيـــف بتصريحـــه لــــ “البـــالد” بأنـــه تـــم 
اســـتدعاء المســـتفيدين فـــي 9 مايـــو 2021 وتم عرض 
األراضي عليهم على شاشة “بروجكتر” وتحديد موقعها 
لكل منهم، لكنهم لم يستلموا أي أوراق رسمية تثبت بأن 
هذه األراضي هي لهم. ودعا عبداللطيف وزارة اإلسكان 
للنظـــر بموضوعهم بصفـــة االســـتعجال، والتوضيح لهم 
عـــن مواقـــع أراضيهم حســـب المخطط الـــذي أعلن عنه 

مسبقًا.

وأكمل “حصلت إشـــكالية في إدارة التخطيط العمراني 
للبيوت واألراضي في وادي البحير من حيث التصنيف، 
وعليـــه قمـــت بتوجيـــه خطاب رســـمي لوزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي؛ للنظـــر فـــي 
عملية إعـــادة التنصيف، ولقد اطلعتنـــي الوزارة بأنه تم 

تعديل التصنيف، ولقد ذكر ذلك في الجريدة الرسمية”.
وتابـــع عبداللطيف “في ظل حل مشـــكلة التصنيف، فما 
المانع من تســـليم المنتفعين ألراضيهم، وإطالعهم على 
تفاصيلهـــا، خصوصـــا وأن أغلبهـــم يســـكنون فـــي بيوت 

أهاليهم، ومنهم من يقطن باإليجار منذ فترة طويلة”.

^ ناشـــد مواطـــن عبـــر “البـــالد” إدارة جامعـــة البحريـــن النظر في 
طلب اإلعفاء من الرسوم الدراسية البنتيه اللتين أكملتا السنة األولى 
مـــن الدراســـة الجامعية. وقال المواطن إنه متقاعد ومعاشـــه ال يكفي 
لمتطلبات أسرته فضال عن دفع الرسوم للطالبتين، وقال إن حلم بناته 
بإكمال تخصصاتهم الجامعية مهدد بســـبب الظروف المادية التي يمر 
بهـــا، كمـــا أن مصير ابنتـــه الثالثة التـــي انتهت الدراســـة الثانوية مهدد 

كأختيها بسبب متطلبات الحياة والقرض الملتزم بتسديده.
وناشـــد المواطـــن إدارة الجامعـــة النظر في طلب اإلعفاء من الرســـوم 
الدراســـية لبناتـــه لتحقيـــق حلمهـــم فـــي إكمـــال الدراســـة الجامعيـــة، 
خصوصا وأن أختهم الثالثة تشعر باإلحباط والتهديد من عدم قدرتها 
علـــى خـــوض التجربـــة الجامعيـــة لعـــدم قدرتـــه علـــى تحمل الرســـوم 
الدراسية للثالث الطالبات في ذات الوقت، ومع عدم وجود بديل عن 
الدراسة في الجامعة الوطنية التي طالما كانت تراعي ظروف طلبتها 

وذويهم.

رسوم الجامعة تهدد حلم مستقبل 3 طالبات

شكت المواطنة الخمسينية )ج.ي( وهي 
مطلقـــة ولديهـــا 6 أطفـــال وال تعمل، من 
مطالبة بنك اإلســـكان لهـــا بمبلغ 13 ألف 
دينار؛ بســـبب إيجارات متراكمة للشـــقة 
المؤقتة التي وفرتها وزارة اإلسكان لها 
بالفترة من 2007 حتى اآلن، بسبب أنها 

لم تقدم طلب وحدة إسكانية.
وأشـــارت لـ “البالد” أنها جاهلـــة لقوانين 
بقاءهـــا  أن  وظنـــت  اإلســـكان،  وزارة 
بالشـــقة المؤقتـــة ســـيكون قائمـــًا حتـــى 
ســـكنية  وحـــدة  الـــوزارة  لهـــا  توفـــر 

وألطفالها.
بنـــك اإلســـكان  “لمـــاذا صمـــت  وســـألت 
خالل كل هـــذه الفترة؟ ومن أين لي أن 

أســـدد هذا المبلغ؟ فأنـــا مطلقة وعاطلة 
وربـــة أســـرة ولدي بنت عمرها 18 ســـنة 
مصابـــة بمرض الســـرطان، وهي منومة 
حاليا بمستشفى الملك حمد الجامعي”.

وتابعـــت “آمل من المســـؤولين أن يقفوا 
معـــي ومـــع عائلتـــي فـــي هـــذا الموقف، 
إذ إننـــي أعانـــي الكثيـــر، وال أقـــدر علـــى 
أي ســـداد يذكـــر، بـــل آمـــل مـــن الـــوزارة 
االســـتعجال بصـــرف وحدة ســـكنية لي 

ولعائلتي”.

خمسينية مطلقة ُتفاجأ بطلب من 
بنك اإلسكان بسداد 13 ألف دينار

مروة أحمد

علي سهوان

ليلى مال اهلل

^ حصـــل عبدالرحمـــن خالـــد 
الحيـــدان علـــى درجة الماجســـتير 
التجـــاري  الدولـــي  القانـــون  فـــي 
ســـالفورد  جامعـــة  مـــن  بتفـــوق 

ببريطانيا مع مرتبة الشرف.
وتلقـــى التهانـــي والتبريـــكات مـــن 
األهل واألصدقاء بهذه المناسبة. 

يذكـــر ان عبدالرحمـــن حاصل على 
مـــن جامعـــة  بكالوريـــوس قانـــون 
البحريـــن ودبلوم عـــال من جامعة 

المتحـــدة  بالواليـــات  هارفـــرد 
بالقانـــون التعاقـــدي باإلضافة إلى 

عدد من الشهادات التخصصية.

عبدالرحمن الحيدان يحصل الماجستير 
بتفوق من “سالفورد” مع مرتبة الشرف
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تاريخ :2022/5/12
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن تنازل
) CR2022- 69982 ( طلب رقم

الشخصي  الرقم  جوهر  محمد  عبدالخالق  احمد  مريم  السادة  إلينا  تقدم 
الى  ادناه  معلوماته  الواردة  التجاري  المحل  عن  تنازل  طلب   980408636
السادة / ناجحة علي حسين خلف خزنة الرقم الشخصي 510516440، فعلى 
كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري: بابلو هاوس كافيه

رقم السجل: 133720-1         

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

) CR2022- 72093( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:    جمال علي عبدهللا صباح                         

االسم التجاري الحالي: ماستر باك           
االســـــم التجـــاري الجديد :  اسواق فسفسه                                           

 قيد رقم : 25053-20           

تاريخ :2022/5/15
) CR2022- 62900( إعالن رقم
تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تحويل  بطلب  عبدهللا  احمد  عبدالجليل  :غدير  ٔادناه  المعلن  إلينا  قدم 
المحل التجاري التالي : إلى السيدة / حصه احمد عبدالحسين عبدهللا 

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري: دار حصه للتجميل  واللياقة البدنية

رقم السجل: 91735-2          

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية
وتحويل القيد إلى ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
مالك المؤسسة الفردية المسماة باوريا إلنشاء المباني والمملوكة للسيد/السيدة 
بيع  بطلب   ،  98375 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  عبدالحسين  علي  عباس 
المحل التجاري  المؤسسة الفردية  المذكور وتحويل القيد إلى ذات مسؤولية 
محدودة برأسمال وقدره 500 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  

المؤسسة الفردية  عن كافة أصول وموجودات والتزامات المحل
التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

فتحيه علي عبد الحسين حسن مهدي بنسبة 100%

تاريخ   18 / 05 / 2022
  CR2022-74438 إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقدم إلينا المعلن ادناه السيد فرج مرزوق مسعود فرج بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيدة سالمه مذكور تركي مذكور

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد : 115073 – 1
االسم التجاري : مياسين بيوتي صالون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  شركة الشمري و اندريو للحلول ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها كل 
من السيد / عبد الحكيم ابراهيم محمد الجعفر الشمري والسيد / مورارو اندريا  
باعتبارهما المصفيان القانونيان لشركة  شركة الشمري و اندريو للحلول ذ.م.م  
والمسجلة بموجب القيد رقم  511065   طالبان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
وفقا ألحكام  وذلك  التجاري،  السجل  من  اختيارية  وشطبها  تصفية   الشركة 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة هيكساقون للديكور ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتبارهم  متخصصة  مهنية  تضامن   - ستيفينز  مور   / السادة 
القانوني لشركة شركة هيكساقون للديكور ذ.م.م، والمسجلة بموجب القيد رقم   
اختيارية   الشركة تصفية  انتهاء أعمال تصفية  1   طالبا إشهار   -  120947
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية  ديليجينس إلدارة العقارات  
إلى  شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
شركة أنفال ذ.م.م نيابة عن مالك المؤسسة الفردية المسماة )ديليجينس إلدارة 
العقارات( والمملوكة للسيد محمد حسين علي حسين السماهيجي  والمسجلة 
بموجب القيد رقم   92916  - 2   و 3   بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية 
المذكور إلى  ذات مسؤولية محدودة  برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني، 

وذلك بكافة أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة
إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة

تقدمت  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  بموجب  المسجلة  مقفلة  ش.م.ب.  العامة  للتجارة  المزعل  شركة  إليها 
المذكورة من مساهمة  للشركة  القانوني  الشكل  91629، طالبين تحويل  رقم 
بحرينية مقفلة إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة برٔاسمال وقدره 250,000 

د.ب خمسمأية ٔالف دينار بحريني .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة
إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة

إليها  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت  تعلن 
المسجلة  ش.م.ب.م  والخدمات  للمقاوالت  المزعل  يوسف  علي  محمد  شركة 
بموجب القيد رقم 6873-3، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة 
من مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة برٔاسمال وقدره 

500,000 د.ب خمسمائة ٔالف دينار بحريني .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري في مٔوسسة سندويشات الجامع وتحويل الفرع رقم 7 إلى 
شركة ذات مسٔوولية محدودة

مالك  إليها  تقدمت  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المٔوسسة الفردية المسماة سندويشات الجامع والمملوكة للسيد/جاسم احمد علي الوافي ( 
والمسجلة بموجب القيد رقم )10678(، بطلب بيع المحل التجاري للفرع السابع للمٔوسسة 
المسمى مٔوسسة التوفير التجارية المذكور وتحويلها إلى شركة ذات مسٔوولية محدودة 
التجاري عن كافة  المحل  بتنازل مالك  برٔاسمال وقدره )20,000( دينار بحريني، وذلك 
ٔاصول وموجودات المحل التجاري للفرع السابع ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:

)HANI REZA BAWA ( بنسبة )1( %
)شركة مخازن االرز التجارية شركة شخص واحد( بنسبة )99( %

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف - إدارة المحاكم
رقم الخطاب: CS3006437989 - رقم الملف: 022022053647

تاريخ اإلصدار: 19/5/2022
المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية ٠ المدنية

حبيب  يوسف  عبدالشهيد  المدعي:  بأن  المدنية   - الثانية  الدائرة  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الحليبي. محامي المدعي: نادية إبراهيم الجندي.

جميل  العقاري،  والتسجيل  المساحة  جهاز  عليه:  المدعى  ضد  الدعوى  هذه  أقاموا  قد 
رقم   45771 رقم  العقارية  للوثيقة  فاقد  بدل  إصدار  فيها  طالبين  الحليبي.  يوسف حبيب 

المقدمة 1937/1936 والكائن بمنطقة سترة.
لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع 

بأوجه اعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 24/5/2022 م لنظر الدعوى.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة امجد حميد لدعم االعمال االخرى ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
االعمال  لدعم  امجد حميد  مالك شركة   AMJAD ABDUL HAMID /
االخرى ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم   132921 - 1   طالبين تغيير اسم 

الشركة من: امجد حميد لدعم االعمال االخرى ذ.م.م
AMJAD HAMID OTHER BUSINESS SUPPORT W.L.L

الى: امجد حميد للديكور داخلي ذ.م.م
AMJAD HAMID INTERIOR DECORATION W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ : 18/05/2022
  CR2022-73471 اعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

بتحويل  الخردوي  عبدهلل  محمد  عبدالنبي  محمود   / السيد  إلينا  تقدم 
المحل التجاري التالي: إلى السيد/ حسين عبدعلي ابراهيم الخزاز

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 145089 – 1
االسم التجاري : بوابة الوسيط لقطع الغيار

ٕلى كل من يهمه األمر
المدعوة / نسرين طه العواد، سورية الجنسية، 

تحمل الهوية رقم 820485810
إنه تم قطع عالقة المذكورة ٔاعاله بمٔوسسة 
ٔازياء دار ٔانا سجل التجاري رقم 99326 
بجميع فروعها،  وهي ال تمثل المٔوسسة بٔاي 

شكل من األشكال. كما تم إلغاء وكالتها المصدقة 
بالرقم 2016022829 بموجب إقرار بٕالغاء التوكيل رقم 2018050645.

      

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 -17111444- 17111504

إشـــــعـــــار هــــــام
قــطــع عـــالقـــــة

05السبت 21 مايو 2022 - 20 شوال 1443 - العدد 4967



Vacancies Available
RAZOR CUTS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

suitably qualified applicants can contact

 34222882  or  OPIQBAL@GMAIL.COM 

JITTY ALHIDD FOR MARINE ENGINES REPAIR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39606062  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@HOTMAIL.COM 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

ANACY TRADING CENTRE w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17211162  or  TAHER.MARHOON@GMAIL.COM 

ALWADI BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 

suitably qualified applicants can contact

 17737067  or  ALMURTAHREALSTATE@GMAIL.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

ALAALI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

suitably qualified applicants can contact

 17101272  or  afzal.solanki@shapoorji.com 

Shapoorji Pallonji Mideast - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

suitably qualified applicants can contact

 17101272  or  afzal.solanki@shapoorji.com 

GREATER GULF CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39552206  or  PRASADCHERIAN@GREATERGULFFAB.COM 

JASOOMY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 36077775  or  OMJASSIM844@HOTMAIL.COM 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

GREATER GULF CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39552206  or  PRASADCHERIAN@GREATERGULFFAB.COM 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

Zema Cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

suitably qualified applicants can contact

 33337747  or  SADEQ.HOHSEN@GMAIL.COM 

Quality wire products w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

suitably qualified applicants can contact

 17456343  or  ADMIN@QUALITYWIRE.COM.BH 

ALASTOORAH GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

suitably qualified applicants can contact

 33775599  or  H.DREAMAUTO@HOTMAIL.COM 

TECHNICAL CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 

suitably qualified applicants can contact

 17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH 

MIT CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 66636661  or  mitcontractingbh@gmail.com 

Golden palace  jewellery design partnership company for kapil pa 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 

suitably qualified applicants can contact

 17211821  or  KAPILJEWELLERSBH@GMAIL.COM 

Skills Centre and Bookshop 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 17681696  or  KHADIJA.ALORAIBI@GMAIL.COM 

JAFFAR ABDULRIDHA MOHAMMED ALBAHARNA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 36226883  or  JALBAHARNA@YAHOO.COM 

ALBADER 313 SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39288816  or  MALIK.3132@GMAIL.COM 

A+ AUTO CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PANEL BEATER 

suitably qualified applicants can contact

 33559747  or  kuzbarh@hotmail.com 

NADER ABDULLA SAIF GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33392230  or  NADER.SAIF11@GMAIL.COM 

LOGIC POWER SECURITY SYSTEMS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HALFARDAN1010@GMAIL.COM 

MARINETECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARINE OFFICER 

suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

ALDIWANIYA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17293553  or  DEEWANIA_ES@HOTMAIL.COM 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

suitably qualified applicants can contact

 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

LOGIC POWER SECURITY SYSTEMS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HALFARDAN1010@GMAIL.COM 

AESHA FAHAD BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

suitably qualified applicants can contact

 33176060  or  AHMED.BUTTI2019@GMAIL.COM 

GULF SPEED ONE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33336161  or  ALMADEH707@HOTMAIL.COM 

SMILE STUDIOS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 

suitably qualified applicants can contact

 36748566  or  DR_HAMOUZ@YAHOO.COM 

WHITE HAND CLEANING co partnership 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  Modern.laundry.mail@GMAIL.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

DELTA SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33999840  or  MOHAMMED@DELTA-SS.ME 

JBF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

ALDEMSTANI STAR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 

suitably qualified applicants can contact

 13105035  or  younis-dms@hotmail.com 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

THE COCA-COLA BOTTLING CO OF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 

suitably qualified applicants can contact

 17784141  or  mameer@coca-cola.com.bh 

MADRAS CAFE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 36529295  or  KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

Dynamic Construction WLL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 17826430  or  LAYLA@ALHOTYBAHRAIN.COM 

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

BEST TEAM INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 36983543  or  CHANDAFAJJAR000@GMAIL.COM 

ALKADHIM TRANSPORT، TOURISM & TRAVEL 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE MANAGER 

suitably qualified applicants can contact

 17595599  or  alkadhemtravels@yahoo.com 

ARSHMAN INTERNATIONAL TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact

 35954810  or  INFO@AITCOBH.COM 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

AL TANEEM GENERAL TRADING Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 34169404  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

Mother Scent Kitchen 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17610313  or  KSULTAN71@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

suitably qualified applicants can contact

 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 

suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

GULF EAGLE TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17300399  or  SN@GEG.BH 

MISS BAHRAIN SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 39001234  or  FATY1990.FA@GMAIL.COM 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

THE CLOSET INTERNATIONAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17555095  or  ALI@THE-CLOSETS.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

AL ASBAA CONSTRUCTION CO .W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM 

M K A MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 39611612  or  MKA.MC.BAH@GMAIL.COM 

CONTRATECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

YALLA CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 

suitably qualified applicants can contact

 36668189  or  JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM 

Alkafeel construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17231022  or  alkafeelconstruction@gmail.com 

Nojo Salon Co. wll 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 39721721  or  NOOF@FALKHOR.COM 

Yas the Closets Factory W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17555095  or  ALI@THE-CLOSETS.COM 

MY CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  info@mycafebh.com 

FUTURE GENERATIONS STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 34339005  or  FUTURE.STATIONERY@GMAIL.COM 

GOOD LINKS GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33008358  or  Atiagroupbh@gmail.com 

S2M TRANSACTIONS GCC B.S.C. CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION SYSTEMS ADMINSTRATOR 

suitably qualified applicants can contact

 33550070  or  nellya@osoolch.com 

Mohsan Iqbal Construction Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33718787  or  MOHSIN_IQBAL111@YAHOO.COM 

GREEN OASIS COLD STORE  CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

MOHAMED ZAKI MAHJOOB MOHAMED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33757529  or  WADZAKI741@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Anwar Al Iraq Restauant and Catering Co.W.ll 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

suitably qualified applicants can contact

 17737818  or  HUSSAIN78R@HOTMAIL.COM 

X-TEN CLEANING CONTRACTING CO. -PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 38344441  or  art38344441@GMAIL.COM 

TMAM Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 66666250  or  KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

Fataya Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 

suitably qualified applicants can contact

 39681096  or  BKGKUMAR@GMAIL.COM 

German Medical Centre w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

suitably qualified applicants can contact

 39619002  or  fatima@gmcbahrain.com 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

Kingn Ozias Partners WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

suitably qualified applicants can contact

 39951475  or  KINGNOZIAS@OUTLOOK.COM 

SIMILION INTERNATIONAL TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39911661  or  FATEMAALAWI81@GMAIL.COM 

IKAN CONTRACTING CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 77117677  or  ikan.bahrain@gmail.com 

11 STAR TECHNOLOGY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33280814  or  ALWAHADC@GMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Damascus for KARAK 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

suitably qualified applicants can contact

 33036813  or  OKF6518@GMAIL.COM 

HYPER TECH SOLUTIONS CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 35171003  or  Vineeshchand22@gmail.com 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

APAK FOOD AND BEVERAGE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

suitably qualified applicants can contact

 33971967  or  JABERASC@GMAIL.COM 

GNANAM TRAINING INSTITUTE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

suitably qualified applicants can contact

 35618402  or  ANTONYCSC@GMAIL.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

Anwar Al Deira Real Estate Company W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

suitably qualified applicants can contact

 36666415  or  alkaati1983@gmail.com 

JARADAH FISH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

MOHAMMAD ANSARI FOR TAILORING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

suitably qualified applicants can contact

 33442216  or  AMIRANSARI280@GMAIL.COM 

CONTRIVER FOR OFFICES MANAGEMENT Co.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

suitably qualified applicants can contact

 77082789  or  CONTRIVER.ALI@GMAIL.COM 

M K MOTORCYCLE REPAIRING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 66661001  or  WWW.MK3902@GMAIL.COM
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AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

NAWAF SALON (GENTLEMEN) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

MARIA LINE GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact

 17292677  or  acmemohd@gmail.com 

MAGIC BUBBLES ADS & PUBLICITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33433664  or  PRAVEEN@BUBBLESADS.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 

suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 

suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

AL AHBAB TRADING WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

Trans Arabia International Trading WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17009230  or  JOSE.MATOS@TAICO.ME 

AL ROSHINAH RESTAURANT AND CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

suitably qualified applicants can contact

 13109209  or  VILLAUOMO@GMAIL.COM 

ITHATAS RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33954309  or  JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM 

ALHOOT CLASS GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 66666921  or  TEXAS_BH87@HOTMAIL.COM 

RAHAL FITTING AWNINGS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17773321  or  ADICHOODAN@YAHOO.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

suitably qualified applicants can contact

 33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

SKY WHEEL AUTO PARTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17001786  or  HALEELRAHMAN777@GMAIL.COM 

MODA BITAR CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39322274  or  moda_bitar_bh@yahoo.com 

INNOVATION DENTAL LAB W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY EQUIPMENT TECHNICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 33507601  or  INNOVATIONDENTALLAB2000@GMAIL.COM 

MAGIC BUBBLES ADS & PUBLICITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PASTER (ADVERTISEMENT POSTERS) 

suitably qualified applicants can contact

 33433664  or  PRAVEEN@BUBBLESADS.COM 

MAHIN STAR SALOON BAHRANI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

suitably qualified applicants can contact

 39266601  or  ABDULLAH33821112@GMAIL.COM 

AIN AL BAHRAIN SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

suitably qualified applicants can contact

 66666460  or  BUHAJAR06@HOTMAIL.COM 

MAGIC BUBBLES ADS & PUBLICITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33433664  or  PRAVEEN@BUBBLESADS.COM 

ALTALUF COLDSTORES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact

 36923786  or  1972RAZAK@GMAIL.COM 

CITY HAIR SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

suitably qualified applicants can contact

 33900761  or  DODU.5@HOTMAIL.COM 

DGB ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

suitably qualified applicants can contact

 39876905  or  accounts@dgbbahrain.com 

ALFARAJ CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17693199  or  ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

FAME STAR RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 66908918  or  MDAHAMADAWAN9@GMAIL.COM 

JOURY FOR ENTERTAINMENT AND RESTAURANTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 32022227  or  AALSUBAIEI@MASBIGROUP.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

ABDULMANSOOR IRON AND DRY WASH BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 

suitably qualified applicants can contact

 33177006  or  SAYEDHELPLINE888@GMAIL.COM 

THREE DOT MEDIA & ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 35052671  or  MALIRAZA8088@GMAIL.COM 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

EM BODYSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(CARS ENGINEERING) 

suitably qualified applicants can contact

 17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  NIGEL@SECURESERVICES.BH 

KAFLAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

Shamal electro mechanical contracting company WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 33348546  or  yaqoobi@hotmail.com 

Al hara al muharraqia contracting 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

Lamasat W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 37150339  or  Abduazizqaid@gmail.com 

C I L Cambridge Institute of Learning W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 66670500  or  ASADMIR@YMAIL.COM 

HONOUR BUSINESS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39100597  or  ASWILLIUM@GMAIL.COM 

SUHAIB INTERNATIONAL FOR GENRAL TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

suitably qualified applicants can contact

 39755006  or  SUHAIBALROOMIBH@GMAIL.COM 

HAKEEM FOR GLASS AND MIRORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 38884041  or  HAKEEMGLASS@GMAIL.COM 

GULF ART FOR FURNITURE AND FURNISHINGS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact

 66657677  or  ESSAALHOMAIDI1994@GMAIL.COM 

DIGITAL TECH SQUAD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL PROJECT MANAGER 

suitably qualified applicants can contact

 39347757  or  MOAHMEDBEDER11@GMAIL.COM 

KUPPAYAM BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

suitably qualified applicants can contact

 38782839  or  SHANAC6@GMAIL.COM 

GOLDEN HOUSE MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 35338470  or  ALIMRAN.BH001@GMAIL.COM 

HABEER BUILDING MATERIALS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact

 66352569  or  SHAHIDPARAMMEL9895@GMAIL.COM 

SKY EGYPT PROGRAMMING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT OF PROGRAMMES 

suitably qualified applicants can contact

 34423090  or  MAHMOUSALEH55@GMAIL.COM 

HAMAD KHALIL INTERIOR DECORATION ACTIVITIES 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  HAMADJAFENBH@GMAIL.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

suitably qualified applicants can contact

 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

HUSSAIN ALI YATEEM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17225450  or  AMYATEEM@BATELCO.COM.BH 

AHMED NASEEB M. MUBARAK ( THEEB AL ZALLAQ / 5891 ) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

suitably qualified applicants can contact

 17666666  or  JEEHAN.ASHEER@GMAIL.COM 

HAMAD ABDULAZIZ SHAIKH MOHAMED ALAAZMI ( WALD AL-QASASIR / 2119 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

suitably qualified applicants can contact

 33100099  or  SALMANBA90009@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

MALDOVA PHOTOGRAPHIC W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

MINSK EDUCATIONAL SUPPORT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

NORTH ISLAND INTERIOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 37002040  or  NAVJOTSINGH.BH@GMAIL.COM 

ALRASEKHON COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR) 

suitably qualified applicants can contact

 35419376  or  ALRASEKHON2021.BH@YAHOO.COM 

MOHAMMED AHMED ALRUMAIHI  NOOR ALROMAIHI - 951 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

suitably qualified applicants can contact

 39795597  or  I.BANIHAMMAD@HOTMAIL.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

suitably qualified applicants can contact

 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

FALAFEL ALYOUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17255895  or  FALAFELALYOUM1994@GMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

NEW SOCIETY BUILDING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 36580057  or  MAHMOODSBH@GMAIL.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

MAKKA BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 36122296  or  ehsanhubail@gmail.com 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 

has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 

suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

ABDULRAHMAN ABDULLA AHMED YATEEM 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 39277115  or  abdulrahmanyateem52@gmail.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

YOUSIF TOWERS CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39454308  or  ALHADIKHHALI.JAMAL21@YAHOO.COMGMAIL.COM 

ALSAFA GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

suitably qualified applicants can contact

 17611142  or  ALSAFAGROUP20@GMAIL.COM 

AL Hoty Analytical Services W L L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

ISA TOWN GROCERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17666666  or  AKALAKOOT@GMAIL.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

ALAKHDAR LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17736050  or  MOHD.R.YUSUF@GMAIL.COM 

RAFIE GOLDSMITHS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL) 

suitably qualified applicants can contact

 39622422  or  RAFIEJ@BATELCO.COM.BH 

RAFIE GOLDSMITHS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 

suitably qualified applicants can contact

 39622422  or  RAFIEJ@BATELCO.COM.BH 

RAFIE GOLDSMITHS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL) 

suitably qualified applicants can contact

 39622422  or  RAFIEJ@BATELCO.COM.BH 

MALIK JEWELLERS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact

 17254922  or  FAIRWINDCO@GMAIL.COM 

ALBANDAR COFFEE SHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33779961  or  abdullakhalifa284@gmail.com 

ALDIWANIYA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17293553  or  DEEWANIA_ES@HOTMAIL.COM 
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غزة - األناضول

أعلنت الجبهة الشـــعبة لتحرير فلســـطين، 
أمـــس، إعـــادة انتخـــاب أحمـــد ســـعادات، 
المعتقل في الســـجون اإلســـرائيلية، أمينا 

عاما لها، وجميل مزهر نائبا له.
وقالـــت الجبهـــة في بيـــان  “انتهـــت اليوم 
)أمـــس( أعمـــال المؤتمـــر الوطنـــي الثامـــن 
فلســـطين،  لتحريـــر  الشـــعبية  للجبهـــة 
باســـتكمال انتخـــاب األمين العـــام الرفيق 
مزهـــر”.  جميـــل  ونائبـــه  ســـعدات  أحمـــد 
المؤتمـــر  أعضـــاء  “ناقـــش  وأضافـــت 
بمســـؤولية عالية البرنامج السياسي الذي 
شـــهد تطويـــًرا في ضـــوء طبيعـــة الصراع 
مع العدو الصهيوني بكونه صراًعا شـــامالً 
علـــى  التأكيـــد  وإعـــادة  معـــه،  ومفتوًحـــا 
حقوقنـــا التاريخيـــة كافـــة في فلســـطين، 

ورفض أي مساومات تنتقص منها”.
وتابعـــت: “تـــم التأكيد على اســـتخدام كل 
وســـائل النضـــال السياســـية والجماهيرية 
والشعبية والكفاح المســـلح في مقدمتها، 
من أجل تحقيـــق أهدافنا وإلحاق الهزيمة 
بدولة الكيان”. وأحمد ســـعدات هو األمين 
العام للجبهة منذ 2001، ومعتقل منذ عام 
2006 في الســـجون اإلسرائيلية، ويمضي 
خلفيـــة  علـــى  عامـــا   30 بالســـجن  حكمـــا 
اغتيال الجبهة لوزير السياحة اإلسرائيلي 

رحبعام زئيفي عام 2001.
وتعـــد الجبهـــة ثانـــي أكبر فصائـــل منظمة 
فـــي  وتأسســـت  الفلســـطينية،  التحريـــر 
11 ديســـمبر لعـــام 1967 كامتـــداد للفـــرع 

الفلسطيني من حركة القوميين العرب.

انتخاب سعدات أمينا للجبهة الشعبية

دمشق - وكاالت

أعلنـــت ســـوريا أمـــس “رفضها” 
التركـــي  الرئيـــس  تصريحـــات 
رجـــب طيـــب أردوغـــان بشـــأن 
عودة مليون الجئ ســـوري إلى 
“مناطق آمنة” على الحدود بين 

البلدين.
وتســـتضيف تركيا نحو 3,6 ماليين الجئ ســـوري ويدعو عدد من أحزاب 
المعارضة التركية باستمرار إلى إعادتهم قسرا إلى سوريا، وهو ما يعارضه 
أردوغـــان. وأعلـــن الرئيس التركي مطلـــع مايو أنه يحّضـــر لـ”عودة مليون” 
ســـوري إلـــى بلدهم على أســـاس طوعـــي. ويريـــد أن يواصل بدعـــم دولي 
تمويل إنشـــاء مســـاكن وبنى تحتية في شـــمال غرب ســـوريا، آخر منطقة 
معارضة ال تزال خارج ســـيطرة دمشـــق وتنشـــر أنقرة قوات فيها. وذكرت 
وزارة الخارجيـــة الســـورية “بعـــد التصريحـــات الرخيصـــة التـــي أدلـــى بها 
رئيس النظام التركي حول إنشـــاء منطقة آمنة في شمال سورية تتكشف 
األالعيـــب العدوانيـــة التي يرســـمها هذا النظام ضد ســـوريا ووحدة أرضها 

وشعبها”.
وأضافـــت أن “ســـوريا ترفض بالمطلق مثل هـــذه األالعيب وتطالب الدول 
فـــي المنطقـــة وخارجهـــا التـــي زجت بنفســـها فـــي تمويـــل هذه المشـــاريع 

اإلجرامية والدعاية لها بالتوقف فوًرا عن دعم النظام التركي”.

دمشق تندد بمشروع تركي إلعادة مليون الجئ
الخرطوم - أف ب

أفرجت الســـلطات الســـودانية 
أمـــس، عـــن اثنيـــن مـــن قـــادة 
المناهـــض  الشـــيوعي  الحـــزب 
مـــن  يـــوم  بعـــد  لالنقـــالب، 
الحـــزب.  بحســـب  اعتقالهمـــا، 
وقتـــل 95 متظاهًرا على األقل 

وأصيـــب المئات علـــى أيدي قوات األمـــن، خالل قمع التظاهـــرات التي تقام 
بانتظـــام فـــي العاصمة ومدن أخرى احتجاًجا علـــى االنقالب الذي نفذه قائد 
الجيـــش الفريـــق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، وفًقا للجنة األطباء 
المناهضـــة لالنقـــالب. كذلك تم اعتقال المئات بعد مســـيرات تطالب بالحكم 

المدني في الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا.
وأوقفـــت الســـلطات الخميـــس، خـــالل احتجاجات فـــي العاصمـــة الخرطوم 
الســـكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وعضو اللجنة 
المركزية والمكتب السياسي للحزب صالح محمود. وقال الحزب إنهما أوقفا 
بعد لقائهما زعيم المتمردين عبد الواحد نور. وأكد الحزب إطالق ســـراحهما 
الجمعة. تعهد البرهان اإلفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق إلجراء 
حوار بين الفصائل الســـودانية. وتســـعى األمم المتحـــدة، إلى جانب االتحاد 

اإلفريقي، لتسهيل المحادثات بين األطراف السودانيين لحل األزمة.

السودان تفرج عن اثنين من قادة الحزب الشيوعي
بيونغتايك - وكاالت

وصل الرئيس األميركي جو 
بايـــدن إلى كوريـــا الجنوبية 
أول  مســـتهل  فـــي  أمـــس 
جولة آســـيوية له منذ توليه 
منصبـــه، فيمـــا يخشـــى مـــن 
تجربـــة نوويـــة قـــد تجريهـــا 

كوريا الشـــمالية بالمناسبة. من قاعدة أوســـان الجوية التي هبطت طائرته 
فيها، توّجه إلى مصنع ألشـــباه الموصالت تابع لشـــركة سامســـونغ الكورية 
الجنوبيـــة العمالقـــة في بيونغتايك في جنوب ســـيول مـــع الرئيس الكوري 
الجنوبي يون ســـوك - يول الذي تولـــى المنصب في مايو. وقال بايدن في 
أول تصريحـــات له بعد وصولـــه إن التحالف بين الواليات المتحدة وكوريا 
الجنوبيـــة “أحد أعمدة الســـالم واالســـتقرار واالزدهار” فـــي العالم. لم يكن 
اختيار مصنع سامســـونغ ليكون أول محطة فـــي رحلته اعتباطيا، فالتزود 
بأشـــباه الموصـــالت األساســـية فـــي صناعـــة معظـــم األجهـــزة الحديثة من 
الهواتف إلى السيارات واألسلحة عالية التقنية، يشهد نقصا ضمن التباطؤ 
العام لسالسل اإلمداد العالمية الذي يهدد بتقويض التعافي االقتصادي من 
وباء كوفيد. وشدد بايدن على ضرورة أن تعمل كوريا الجنوبية والواليات 
المتحـــدة مـــن أجـــل “الحفـــاظ علـــى مرونـــة سالســـل إمدادنـــا وموثوقيتها 

وسالمتها”.

بايدن يبدأ جولة بآسيا

خطف 3 إيطاليين 
وتوغولًيا في مالي

إيطاليين ومواطنا   3 “مسلحون”  خطف 
توغوليا في جنوب شرق مالي، وفق ما 
أمنّية  مــصــادر  مــســؤول محلي و3  أفــاد 

مالية أمس.
“مسلحين  أن  مالي  أمني  وصــرح مصدر 
إيطاليين وتوغوليا  خطفوا 3 مواطنين 
الــذي  الــمــصــدر  ــح  وأوضـ الخميس”.  ليل 
طلب عدم ذكر اسمه أن الحادثة وقعت 
“انــهــم  وأضــــاف  سينسينا.  منطقة  فــي 
رجال دين. نبذل قصارى جهدنا لإلفراج 

عنهم، ونجري اتصاالت دبلوماسية”.

“السبع” تقدم 19,8 مليار دوالر ألوكرانيا

روسيا تنشئ قواعد عسكرية جديدة
أعلن وزير الدفاع الروســـي سيرغي 
بـــالده سُتنشـــئ  أن  أمـــس  شـــويغو 
12 قاعـــدة عســـكرية جديـــدة غرب 
البـــالد رًدا علـــى تعزيز حلف شـــمال 
األطلســـي )الناتـــو( قواتـــه وتوســـعه 
المنتظر في فنلندا والســـويد. وقال 
وزارتـــه  مســـؤولي  أمـــام  شـــويغو 
العـــام،  نهايـــة  “بحلـــول  والجيـــش 
)ســـيتّم إنشـــاء( 12 قاعدة عسكرية 
وســـيتّم نشـــر وحدات فـــي المنطقة 
العســـكرية فـــي الغرب”. وأشـــار إلى 
“تزايـــد التهديـــدات العســـكرية على 
الحدود الروســـية”، معّدًدا خصوًصا 
منـــاورات الناتـــو “ديفنـــدر يـــوروب” 
Defender Europe الجاريـــة حالًيـــا 
إلـــى الغـــرب وجنـــوب غرب روســـيا 
الشـــمالي.  القطـــب  فـــي  وكذلـــك 
وتحـــدث أيًضـــا عـــن تهديـــد آخر هو 
“ترشـــح جارتينـــا القريبتيـــن، فنلندا 
والسويد، لالنضمام إلى حلف شمال 

األطلسي”.
كمـــا أكـــد وزير الدفـــاع الروســـي أن 
منطقـــة  علـــى  الكاملـــة  الســـيطرة 
لوغانســـك األوكرانيـــة )شـــرق( باتت 
جنـــود   1908 وأن  منجـــزة،  شـــبه 
أوكرانييـــن متحّصنيـــن فـــي مصنـــع 
آزوفســـتال للصلـــب فـــي ماريوبـــول 

استسلموا.
وقـــال الوزيـــر  إن “وحـــدات القوات 
فـــرق  مـــع  الروســـية  المســـلحة 
الميليشـــيا الشـــعبية في جمهوريات 
لوغانســـك ودونيتسك الشـــعبيتين، 
علـــى  الســـيطرة  بســـط  تواصـــل 
أراضـــي دونباس. تحريـــر جمهورية 
لوغانسك الشعبية بات شبه منجز”.

إلقاء األسلحة

مـــن جهتـــه، أعلن قائـــد كتيبة آزوف 
األوكرانيـــة الـــذي ال يـــزال متحّصًنـــا 
مـــع عـــدد غيـــر معلـــوم مـــن الجنـــود 

فـــي مصنـــع آزوفســـتال للصلب في 
ماريوبـــول، أمـــس أنهـــم تلقـــوا أمرا 
مـــن كييـــف بإلقـــاء األســـلحة “إلنقاذ 
حياة” العســـكريين، في وقت تكّثف 
موســـكو ضغطها على دونباس التي 
حولتها إلى “جحيم”، بحسب كييف.
وقـــال القائـــد دينيـــس بروكوبينكـــو 
فـــي  اليمنـــى،  ذراعـــه  يربـــط  الـــذي 
فيديـــو عبر تلغـــرام من مـــكان يبدو 
أنـــه ملجأ تحـــت األرض، إن “القيادة 
العســـكرية العليا أعطـــت أمرا بإنقاذ 
عـــن  والتوقـــف   ... الجنـــود  حيـــاة 

الدفاع عن المدينة”.

قطع إمدادات الغاز

الفنلنديـــة  “غـــازوم”  شـــركة  أعلنـــت 
إمـــدادات  أن  أمـــس  الحكوميـــة 
ســـُتقطع  الروســـي  الطبيعـــي  الغـــاز 
عـــن فنلنـــدا صبـــاح الســـبت، بعد أن 
رفضـــت الشـــركة أن تدفع لمجموعة 
العمالقـــة  الروســـية  “غازبـــروم” 
بالروبل. وقـــال رئيس مجلس إدارة 
“غـــازوم” ميـــكا فياليانين فـــي بيان 
“مـــن المؤســـف للغايـــة أن إمـــدادات 

عقدنـــا  بموجـــب  الطبيعـــي  الغـــاز 
للتوريـــد ســـتتوقف اآلن. إال أننا كنا 
نستعد متيقظين لهذا الوضع”، و”لن 
تكـــون هنـــاك اضطرابات في شـــبكة 

توزيع الغاز”.
وأفـــادت الشـــركة أن عقـــد التوريـــد 
سيتوقف اليوم  السبت عند الساعة 

السابعة صباًحا )04,00 ت غ(.
مجموعـــة  تعّهـــدت  جانبهـــا،  مـــن 
مليـــار   19,8 تقديـــم  أمـــس  الســـبع 
دوالر؛ لدعـــم ميزانيـــة أوكرانيا التي 
تواجـــه منـــذ فبرايـــر غـــزًوا روســـًيا، 
وفـــق مـــا جاء فـــي إعالن صـــدر في 
ختام اجتمـــاع لـــوزراء مالية الدول 
األعضـــاء في المجموعة في ألمانيا. 
وجـــاء فـــي اإلعـــالن المشـــترك “عام 
دوالر  مليـــار   19,8 نصـــرف   ،2022
كدعم للميزانيـــة، بينها 9,5 مليارات 
دوالر كتعّهـــدات جديـــدة )...( بهدف 
مســـاعدة أوكرانيـــا في ســـّد عجزها 
المالـــي ومواصلـــة تقديـــم الخدمات 

األساسية للشعب األوكراني”.
مـــن أصـــل مبلـــغ 19,8 مليـــار دوالر، 
تـــّم تأميـــن مبلغ 9,5 مليـــارات دوالر 

في نهاية المباحثات التي اســـتمّرت 
دول  ماليـــة  وزراء  بيـــن  يوميـــن 
اجتمعـــوا  الذيـــن  الســـبع  مجموعـــة 
قرب بون )غـــرب(. وقال وزير المال 
األلماني في مؤتمر صحافي “سيولة 

أوكرانيا مؤمنة للفترات المقبلة”.
واجتمـــع الوزراء وحـــكام المصارف 
الصناعيـــة  الـــدول  فـــي  المركزيـــة 
الســـبع الكبـــرى )الواليـــات المتحـــدة 
واليابـــان وكنـــدا وفرنســـا وإيطاليـــا 
مدينـــة  فـــي  وألمانيـــا(،  وبريطانيـــا 
كونيغزفينتـــر األلمانيـــة؛ بهدف جمع 
أمـــوال مخصصـــة لمســـاعدة الدولة 

األوكرانية.
الرئيـــس  حـــّض  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
الروســـي فالديمير بوتيـــن حكومته 
“الســـيادة  تحقيـــق  علـــى  أمـــس 
روســـيا  إن  قائـــال  التكنولوجيـــة”، 
الهجمـــات  مـــن  للعديـــد  تعرضـــت 
أرســـلت  أن  منـــذ  اإللكترونيـــة 
موســـكو قوات إلـــى أوكرانيا. وقال 
لمجلـــس  اجتمـــاع  خـــالل  بوتيـــن 
األمـــن الروســـي إن “عـــدد الهجمات 
اإللكترونيـــة، بما فـــي ذلك الهجمات 
منـــذ  مـــرات”  عـــدة  زاد  المعقـــدة، 
العســـكرية  موســـكو  حملـــة  بـــدء 
فـــي أوكرانيـــا. وأضـــاف بوتيـــن أن 
الهجمـــات تأتـــي مـــن دول مختلفـــة 

لكن “من الواضح أنها منّسقة”.
وأضـــاف في تصريحاته المتلفزة أن 
الهجمات استهدفت “البنية التحتية 
المعلوماتيـــة الحيويـــة” لروســـيا بما 
في ذلك وســـائل إعالم ومؤسســـات 

مالية وموقعا حكوميا إلكترونيا.

إيطاليا تقترح

سياسيا اقترحت إيطاليا على األمم 
المتحدة تشـــكيل “مجموعة تيســـير 
دولية” لمحاولة التوصل “خطوة إثر 
خطـــوة” إلى وقف إلطـــالق النار في 
أوكرانيـــا، كما أعلن وزيـــر الخارجية 

اإليطالي لويجي دي مايو الجمعة.

عواصم - وكاالت

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

دبي - وكاالت

طالبـــت “منظمـــة العفـــو الدوليـــة” الحقوقيـــة أمـــس المتمرديـــن 
الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء بإلغاء أحكام إعدام بحق 
4 صحافيين واإلفراج عنهم قبل جلسة استئناف الحكم المقررة 

غدا األحد.
وكانت المحكمـــة الجزائية المتخصصة بصنعاء قد حكمت على 
الصحافيين اليمنيين أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث 
حامـــد وتوفيـــق المنصـــوري باإلعدام علـــى خلفية تهـــم مرتبطة 

بالتجسس، في محاكمة اعتبرتها المنظمة “جائرة”.
وقالـــت المنظمـــة فـــي بيـــان “يجـــب على ســـلطات األمـــر الواقع 
إلغـــاء أحـــكام اإلعـــدام هـــذه واإلفـــراج عـــن هـــؤالء  الحوثيـــة 
الصحافييـــن علـــى الفـــور. لقـــد كانـــت هـــذه تجربـــة مريعـــة منذ 
البدايـــة”. واعتبـــرت نائبـــة مديـــر مكتب منظمـــة العفـــو الدولية 
لشـــؤون الالجئيـــن ليـــن معلوف انـــه “ريثمـــا يتم اإلفـــراج عنهم، 
يجب تزويد الصحافيين بالرعاية الطبية العاجلة - الحرمان من 
العـــالج الطبـــي للمصابين بأمراض خطيرة هـــو عمل قاٍس يرقى 

إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
ومن المقرر أن يصدر حكم االســـتئناف األحد في ظل هدنة في 

اليمن بدأت في ابريل وتستمر لشهرين.

مـــن جانبهـــا، أعربـــت “المنظمـــة الدوليـــة للمعوقيـــن” فـــي تقرير 
عـــن قلقهـــا من “الزيـــادة الهائلة” فـــي أعداد المعوقيـــن في اليمن 
وهشاشـــة وضعهم. وتقول ياســـمين دايلَمن مســـؤولة “المنظمة 
الدوليـــة للمعوقيـــن” ومقرهـــا عـــدن، ومعـــدة التقرير عـــن مصير 
األشخاص ذوي اإلعاقة في اليمن، إن عدد المعوقين شهد زيادة 

هائلة منذ بدء الصراع”وغالًبا ما يكون هؤالء “أول المنسيين”.
وبحســـب التقريـــر، يعانـــي قرابـــة 4,8 مليون شـــخٍص من إعاقة 
واحـــدة علـــى األقل من بيـــن 30 مليون نســـمة فـــي اليمن، وفق 
أرقام لألمم المتحدة. وقبل بداية الحرب العام 2014 كان العدد 

يقارب 3 ماليين.

“زيادة هائلة” ألعداد المعوقين في اليمن

“العفو” تطالب الحوثيين بإطالق 4 صحافيين حكموا باإلعدام
رام اهلل - وكاالت

ُأصيب، أمس، عشـــرات الفلسطينيين، 
اإلســـرائيلي  الجيـــش  تفريـــق  فـــي 
فعاليـــات مناهضة لالســـتيطان، بعدة 
مناطق في الضفة الغربية.ففي بلدتي 
َدجـــن، جنـــوب وشـــرق  بيتـــا، وبيـــت 
مدينـــة نابلس )شـــمال(، فـــّرق الجيش 
الفلســـطينيين  مئـــات  اإلســـرائيلي 
خرجـــوا فـــي مســـيرتين منفصلتيـــن.

األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  وقالـــت 
الفلســـطيني )غير حكوميـــة( في بيان  
إن طواقمها تعاملت مع 65 إصابة في 
البلدتين.وذكـــرت أنها قدمت العالج لـ 
9 إصابات بالرصـــاص المطاطي، و28 
حالة اختنـــاق بالغـــاز، وحالتي حروق 
فـــي مواجهات شـــهدها جبـــل َصبيح، 

ببلدة بيتا.
وأضافت أن طواقمها تعاملت في بلدة 
بيـــت َدجن مـــع 4 إصابـــات بالرصاص 

المطاطـــي، اثنتان منهمـــا لمتضامَنين 
أجنبَييـــن، و21 حالـــة اختنـــاق بالغاز، 
بينهـــم طفـــل “7 ســـنوات”، إضافة إلى 

إصابة بالحروق بقنبلة غاز.
وفـــي بلـــدة ُكفر قّدوم، شـــرقي مدينة 
قلقيلية )شمال( ُأصيب 4 فلسطينيين 
وعشـــرات  المطاطـــي  بالرصـــاص 

بحـــاالت االختنـــاق إثـــر قمـــع الجيش 
اإلسرائيلي مسيرة أسبوعية.

وإلـــى الشـــرق من بلـــدة يّطـــا، جنوبي 
الجيـــش  فـــّرق  )جنـــوب(  الخليـــل 
المتظاهريـــن  عشـــرات  اإلســـرائيلي 
قـــرى  عـــدة  لتهجيـــر  الرافضيـــن 

فلسطينية في “َمسافر يّطا”.

خالل فعاليات مناهضة لالستيطان

الجيش اإلسرائيلي ُيصيب عشرات الفلسطينيين بالضفة

باماكو - وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

fatin.hamza 
@gmail.com

في السنوات األخيرة انتشر بين الشباب وحتى األطفال تقليد المشاهير 
في شكلهم وأفعالهم، خصوصًا وسط تنوع وسائل التواصل االجتماعي، 
وســـهولة وصـــول حســـاباتهم وقنواتهـــم إلى منازلنـــا، وأحد أهم أســـباب 
تقليدهـــم هـــو مـــا وصل إليـــه هؤالء المشـــاهير مـــن زيادة فـــي المتابعين 
الذين أصبحوا بالماليين، ومن جهة أخرى حجم الثراء الذي وصلوا إليه، 
حيـــث يتفاخرون ويتباهون به عبـــر مواقعهم رغم ضعف المحتوى الذي 
يقدمونه وقلة الفائدة، ليبدد شبابنا أمواله، ومن لم تتوفر له السبل يقوم 
باالقتراض أو فتح األبواب لمنافذ ممولة غير مشـــروعة كغسيل األموال 
أو الســـرقة واالنحـــراف، فقـــط لمجاراتهـــم فـــي ثرائهم وشـــراء الماركات 

الغالية والسيارات الفارهة وغيرها من األشياء المرفهة.
لألســـف أصبح الشـــباب اليوم ســـلعا رخيصـــة في أيديهـــم، حيث أغرتهم 
شـــهرتهم وأموالهـــم وتصرفاتهـــم المنافيـــة لعاداتنـــا وتقاليـــد مجتمعنـــا، 
فقـــد أصبح الســـذج مثال أعلى لشـــبابنا حتى أفســـدوا فكرهـــم وثقافتهم 
وأخالقهم كما أفسدوا مفاهيم وأصول الشهرة والنجاح.. ظاهرة مخجلة 
تظهر بكل جرأة على المأل بأفعالها الغريبة على مجتمعنا حتى استطاعت 

أن تغير دينهم وأخالقهم ومبادئهم.
صدق الشـــاعر الكبير أحمد شـــوقي عندما قـــال “َوِإنََّما اأُلَمـــُم اأَلْخالُق َما 
َبِقَيـــْت َفـــِإْن ُهُم َذَهَبْت َأْخالُقُهـــْم َذَهُبوا”، وهنا تكمـــن المخاوف من تبدل 
المفاهيـــم والفكر وفســـاد الخلـــق، لنصل إلى مجتمع عقيـــم عديم الفائدة 
غيـــر قادر علـــى مواجهة التحديات والظروف في شـــتى مجاالت الحياة 
كونه أصبح مجتمعا مغيبا اســـتبدل المفاخرة بعلمه ومؤهالته وكفاءاته 
بهـــوس ركيك يؤخـــر ال يقدم، يبدد أهم القيم واألســـس التي تبنى عليها 

الشعوب.
ال يجب السكوت على هذا الواقع، يجب وضع حلول موحدة تضع حدودا 
لهذه اآلفات قبل فوات األوان، يجب علينا أن نعي حجم وخطورة الحال 
بوضـــع قيـــود وضوابط تقلل انتشـــارها، علـــى الدولة أن تعمـــل على منح 
الحوافـــز لدفـــع أصحـــاب المحتويـــات القيمة إلـــى األمام عوضـــًا عن ترك 
الســـاحة لفئـــات ضالة تســـيطر علـــى مجتمعنا وتجـــره نحـــو الهاوية بعد 
هـــدم أجمـــل ما يحمله من قيـــم وقدرات وكفـــاءات كان باإلمكان أن يتم 

تسخيرها واستثمارها لخدمة الوطن.

فاتن حمزة

شبابنا إلى أين؟!

dr.ali.saegh 
@gmail.com

كثيـــر هو ما قيل عن المظهر والمظاهر، ومن ذلك ما قاله الفيلســـوف 
األلماني ألبرت شـــفايتزر “أخدع المظاهـــر البراقة المبهرجة”، كما قال 
الفيلســـوف بيرتراند راســـل عمن يحكم على النـــاس من المظاهر بأن 
“عقولهـــم فارغة”؛ فليـــس كل ما يلمع ذهبًا، وال كل ما يبرق فضة، كما 

قيل أيضًا.
ونستدل من جملة هذه الحكم والمقوالت وغيرها التي تنتقد وتبين 
حكم المظاهر، أنه ليس بالضرورة أن يكمن وراء المظهر المبهر جوهر 
ثمين، كما ليس بالضرورة أن يخفي المظهر العادي كيانًا ســـطحيًا أو 
تافهًا، وكما نعلم فإنه على الوجه األعم يتم حكم الناس على أساس 

المظهر، خصوصًا إذا لم يكن المحكوم عليه معروفًا لديهم!
يقـــول أحد األصدقاء مـــن مواطني دولة أخـــرى إن معاملتنا تختلف 
عندمـــا ال نرتـــدي في الشـــارع زينـــا الشـــعبي، وعليه فإن أيـــًا كان من 

يرتدي الزي الشعبي فالحكم عليه وتحديد المعاملة له - على األغلب 
- يكـــون عـــن طريق مظهره، وقـــس على ذلك - فـــي مختلف الدول - 
المعاملة المميزة لمن يقود سيارة فاخرة ربما ال يملكها، وآخر يرتدي 
مالبـــس ثمينـــة وهو مفلـــس ومكبـــل بالديـــون، أو من يرتـــدي نظارة 

ويمسك كتابًا وهو ال يتقن القراءة!
إن مـــن بين أكثـــر األحكام االجتماعيـــة الظالمة الحكم على اإلنســـان 
مـــن حيث المظهر؛ فغالبًا ما يجانب هذا الحكم الصواب، أو أن يكون 
الحكـــم ســـطحيًا على أقـــل تقدير، وبنـــاء عليه فإن أســـاس االنطباع 
والحكـــم ينبغـــي أن يكون متأنيًا وجوهريًا؛ فلربما هذا اإلنســـان الذي 
يظهـــر بمظهـــر عادي جـــدًا هو أقـــرب إلى هللا وإلـــى الثقافـــة والخلق 

الحسن والحكمة بالمقارنة مع الكثير من الناس.

د. علي الصايغ

الحكم على المظاهر

جريمة اغتيال شيرين أبوعاقلة
شـــيرين أبوعاقلة مواطنة فلسطينية ســـقطت برصاص الغدر 
وهـــي تـــؤدي عملهـــا وشـــيعها أبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني إلى 

مثواها األخير.
هـــذا هو الموضوع، جريمة قتل جديدة على قائمة طويلة من 
أبناء الشـــعب الفلســـطيني الجريح، فمن الـــذي غير الموضوع 
وأدخلنـــا في جدل ســـخيف وخلق حالة مـــن التنطع العجيب، 
أي التركيـــز علـــى ديانـــة شـــيرين أبوعاقلـــة المســـيحية وهـــل 
هـــي شـــهيدة أم ال، وهل يجـــوز الترحم عليهـــا أم ال، وإلى آخر 
التساؤالت التي ال تجوز وال عالقة لها باللحظة على اإلطالق.

المهم أن شـــيرين أبوعاقلة فلسطينية مظلومة دفعت حياتها 
ثمنـــا لوطنهـــا ومهنتهـــا وهي تنقـــل أخبار االعتـــداء على أبناء 

شعبها من قبل االحتالل.
الـــذي يطـــرح مثـــل هـــذه األســـئلة أو الـــذي يجيـــب عليهـــا في 
هـــذا التوقيت هو واحـــد من اثنين، فإما أن يكـــون واحدا من 
المتنطعيـــن، أو أن يكـــون صاحـــب مصلحـــة في صـــرف أنظار 
وعقول الناس عن ما يجري للفلسطينيين من اعتداء وظلم.

كل الدنيا ركزت على الحادثة ولم تشغل نفسها بكون الفقيدة 
مســـلمة أم مســـيحية ما عـــدا متنطعي الفيســـبوك مـــن العرب 

والمسلمين، وهذا أمر مثير للعجب.
المظلـــوم إنســـان يجـــب أن يتعاطف معـــه الناس، ســـواء كان 
مســـلما أو مســـيحيا أو يهوديا أو بوذيا أو صاحب أية عقيدة 

أخرى.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

“الناتو” والسعيدتان فنلندا والسويد
للسنة الخامسة على التوالي تتبوأ فنلندا المرتبة األولى في قائمة 
شـــعوب الـــدول األكثـــر ســـعادًة، بينما جاءت الســـويد فـــي المرتبة 
الســـابعة، ومن أبرز مؤشـــرت التصنيف المتبعة لمرتبة االستحقاق 
فـــي القائمـــة، حســـب شـــبكة التنميـــة المســـتدامة التابعـــة لألمـــم 
المتحدة: مدى حجم المساحات الخضراء المتوافرة لتقليل التوتر 
وتعزيـــز النشـــاط المدني، وفاعليـــة وقوة أنظمـــة الرعاية الصحية 
والتعليمية، وحجم نصيب الفرد من الناتج المحلي، ومدى تفشـــي 
الفســـاد في الدولة، ومدى ثقة الجمهور فـــي الحكومة، ومدى كرم 

المجتمع )تبرعات األثرياء(.
تاريخيـــًا ُعـــرف البلـــدان بنجاحهما فـــي انتهاج مبـــدأ الحياد خالل 
الصراعات العســـكرية، إن على الســـاحة األوروبية أو على الساحة 
العالميـــة، ما متعهما بنعمة الســـلم وجنبهما شـــرور الحروب، وغني 
عـــن القـــول ان ال ســـعادة ألي شـــعب وال تنمية مســـتدامة في ظل 
غياب االستقرار جراء الحروب أو زيادة اإلنفاق العسكري، وكانت 
السويد معروفة بموقفها المحايد منذ قرنين ونيف، أما فنلندا جارة 
روسيا التي غدت جزءًا من االمبراطورية الروسية القيصرية لمدة 
أكثـــر من قرن، فتاريخها القريب مع روســـيا ال يخلو من منعطفات 
يتخللها توتر، فقد أعلنت استقاللها عنها غداة انتصار ثورة أكتوبر 
1917 البلشـــفية، ومع أن هذه األخيرة كان بوســـعها فرض إلحاقها 
بروسيا كوريثة للممتلكات واألراضي التابعة لروسيا القيصرية، إال 

أنها لم تشأ ذلك واعترفت باستقاللها نهاية العام نفسه
ومنـــذ انـــدالع الحـــرب الروســـية األوكرانية قبل نحو ثالثة شـــهور 
ظـــل البلـــدان ملتزمين بنهجهمـــا التقليدي المحايد، لكن وألســـباب 
مريبـــة - ووراء األكمـــة ما وراءها - فجأًة أعلنـــا رغبتهما االنضمام 
إلـــى حلـــف “الناتو” العســـكري الذي يضـــم في صفوفـــه دوالً نووية 
على رأســـها الواليات المتحدة، وأتبعا ذلك بطلب االنضمام رســـميًا 
مؤخـــرًا، وهـــذا الموقـــف الغريب من شـــأنه أن يضعهمـــا - عاجالً أو 
آجالً - في دائرة اســـتهداف روسيا النووية لدى أي منعطف خطير 
غيـــر متوقع في مســـار الحرب الراهنـــة، يأتي ذلك في وقت أحوج 
ما تكون فيه الحرب المشـــتعلة على الســـاحة األوروبية إلى فريق 
إطفـــاء قـــوي من داخل القارة نفســـها ال من خارجهـــا في ظل ندرة 
الـــدول المحايـــدة ذات الـــوزن. ومـــن المفارقـــة أن كلتـــا الدولتيـــن 
جديرتـــان – بوزنهمـــا - تمثيل “فريـــق اإلطفـــاء” بموقفهما المحايد 
الســـابق، ال بموقفهما الجديد الذي هو أشبه بمن يصب الزيت على 

نيران الحرب المتأججة!.

رضي السّماك

إجازة الطلبة الصيفية على األبواب
عندمـــا تقترب العطلة الصيفية للطلبة الذين ينتظرونها بلهفة وشـــوق، 
يبـــدأ الحديـــث لدى الكثير مـــن أولياء األمور عن كيفية اســـتغالل هذه 
الفتـــرة الزمنيـــة الطويلـــة نســـبيا، والعمل علـــى اتباع األســـلوب األمثل 
أفكارهـــم  وتنميـــة  وهواياتهـــم  مواهبهـــم  وصقـــل  ألبنائهـــم  والمفيـــد 
ومهاراتهم ورغباتهم ومســـاعدتهم على تفريغ طاقتهم بما يعود عليهم 

بالنفع في بناء شخصياتهم.
هنـــا نتكلم تحديدا عن األســـر البحرينية محـــدودة الدخل، والتي ليس 
باســـتطاعتها الماديـــة الســـفر خـــارج البـــالد أو إدخـــال أبنائهـــم األندية 
الصيفيـــة بســـبب الرســـوم، فيخلـــق هـــذا الوضـــع الكثير من “الســـنداره 
والقثـــة” والقلـــق الدائم طيلة فتـــرة اإلجازة، فبدال مـــن أن تكون إجازة 
صيفية للراحة واالستفادة القصوى منها ومساحة للتغيير واالستمتاع، 
تصبـــح إجـــازة مزعجـــة “وأمحاتـــات” عنـــد الســـواد األعظم مـــن أهالي 

الطلبة.
نود هنا التركيز على أمر مهم جدا ينبغي االهتمام به، أال وهو مشاهدة 
األطفال والناشـــئة وهم يتسكعون في الشـــوارع والطرقات “ومن دجه 

لدجـــه ومن عاير لعاير، ما يدرون وين يطقون راســـهم” خالل ســـاعات 
الليل الطويلة، وتمتد تلك الفوضى التي نشهدها كل عام في مثل هذه 
الفترة لشروق الشمس، ثم يتجهون لمنازلهم للنوم، والكثير من األهالي 
في غفلة عن متابعة ســـلوكيات أبنائهم وكيفية قضاء أوقاتهم، وهكذا 

تسير األمور خالل فترة اإلجازة.
فـــي اآلن نفســـه نحـــن نعيش فـــي وقت لـــم يعـــد مطمئنـــا، وعلينا عدم 
تـــرك الحبل “جـــذي مهيـــه” دون متابعة ورقابة مســـتمرة وســـؤال دائم 
عـــن أبنائنـــا، فهناك “أذياب أملبســـه أثياب” تبحث لها عن فرائس ســـهلة 
الصطيادهـــا وإغرائهـــا لتعاطي المخـــدرات بأشـــكالها المختلفة أو أمور 

أخرى مخلة باآلداب والسلوكيات المرفوضة.
هدفنـــا اليقظـــة والمحافظة على هذه الفئات العمريـــة من الضياع، وأن 
ال نـــرى أبنـــاء البحرين وقد تعرضوا أليـــة مخاطر، أملنا أيضا أن يقضي 
الطلبـــة إجازتهم الصيفية بعيدا عن المشـــاكل، وأن يعـــودوا مرة أخرى 
لمواصلـــة دراســـتهم وهـــم في كامـــل صحتهـــم وحيويتهم ونشـــاطهم. 

وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر



منتخبنا المدرسي في المركز الثامن عالميًا
اختتم االتحاد البحريني لكرة الســلة مشــاركته فــي الجمنزياد الدولي 
للرياضــة المدرســية والتــي تقام في نورماندي بفرنســا فــي الفترة من 
14 إلــى 22 مايــو الجــاري، تحــت إشــراف االتحــاد العالمــي للرياضــة 
المدرســية، وشــارك اتحاد السلة في الدورة التاسعة عشرة للجمنزياد 

الدولي بمسابقة كرة السلة 3x3 للطالب والطالبات.

وحقـــق فريقا كرة الســـلة للشـــباب 
والســـيدات نتائج جيـــدة في هذه 
المشـــاركة الدوليـــة، حيـــث حقـــق 
فريـــق الشـــباب المركـــز الثامن في 
البطولـــة بيـــن 23 فريقـــا مشـــاركًا 
وهـــو ُيعد مركـــزًا متميـــزًا في ظل 
قـــوة المنتخبـــات المشـــاركة، فيما 

حقق فريق السيدات المركز 13.
وقدم القبطان وليد العلوي رئيس 
الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 

شـــكره لجميع الالعبين والالعبات 
علـــى الجهـــود التي بذلوهـــا والتي 
أدت لتحقيق هذه النتائج، مشـــيرًا 
إلـــى الحصول علـــى المركز الثامن 
علـــى صعيـــد الشـــباب ُيعـــد رقمـــًا 
مميـــزًا في ظـــل مشـــاركث العديد 
مـــن الـــدول علـــى مســـتوى العالم، 
كمـــا أن منتخـــب البنـــات اســـتفاد 
كثيـــرًا من هذه المشـــاركة في ظل 
االحتكاك مع أفضل العبات العالم 

والتعـــود على مثل هـــذا النوع من 
المنافســـات والتجمعات الرياضية 

العالمية.
وترأس وفد اتحاد الســـلة في هذا 
المحفـــل الدولي حســـين اضرابوه 
عضو مجلـــس اإلدارة رئيس لجنة 
المســـابقات، وضم الوفـــد كال من: 
مســـاعد المدرب موزة المنصوري، 
جناحـــي،  فاطمـــة  واإلداريـــة 
ويتكـــون فريق الطلبـــة من عمران 

نجـــف، عباس فاضـــل محمد غازي 
ناصـــر العنـــزور، فيمـــا يتألف فريق 
الطالبـــات من بيان ســـلمان، زينب 

فاضل، نور نجف وبيان عبدالنبي.
عضـــو  إضرابـــوه  حســـين  وقـــال 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي 

لكرة السلة رئيس لجنة المسابقات 
فـــي  الســـلة  اتحـــاد  مشـــاركة  إن 
يؤكـــد  العالمـــي  المحفـــل  هـــذا 
بأهميـــة  االتحـــاد  اســـتراتيجية 
فتـــح الفـــرص لالعبيـــن والالعبات 
وحضورهـــم المكثف فـــي مختلف 
مـــن  الخارجيـــة؛  االســـتحقاقات 
أجـــل أن تكـــون قاعدة كرة الســـلة 
البحرينيـــة قـــادرة على المنافســـة 

في المستقبل.
الالعبيـــن  أن  إضرابـــوه  وأوضـــح 
والالعبات - بالشـــك - سيخرجون 
بالمزيـــد من الخبـــرات بعد خوض 
هـــذه التجربـــة التـــي تعـــد فرصـــة 
العبيـــن  مـــع  لالحتـــكاك  جيـــدة 

والعبات من مختلف دول العالم.

اتحاد السلة

شارك في الجمنزياد 
الدولي في 

نورماندي بفرنسا

منتخبنا المدرسي لكرة السلة
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إيطاليا - المكتب اإلعالمي

 بقيــادة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب، قائــد الفريق الملكي 
للقــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفــة، يشــارك الفريــق الملكي للقــدرة اليوم 
الســبت فــي بطولــة مونتــل ســينو الدوليــة لســباقات القــدرة وســط مشــاركة فرســان 

الفريق الملكي ودول أوروبية أخرى.

وســـيقود ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة الفريق الملكي، إذ سيشـــارك سموه 

في سباق 160 كم.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة أن الرعاية التي تحظى بها رياضة 
الفروســـية فـــي مملكة البحريـــن خصوًصا 
البـــالد  عاهـــل  لـــدن  مـــن  القـــدرة  رياضـــة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة أســـهمت فـــي بروز الفريـــق الملكي 
للقـــدرة فـــي المحافـــل الخارجية، مشـــيًدا 
سموه بمساندة واهتمام ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة أن الفريق الملكي يسير وفق الرؤية 
التـــي تم وضعهـــا وهدفها مواصلـــة تأكيد 
مكانة الفريق في الساحة األوروبية، مبيًنا 
سموه إلى أن بطولة مونتل سينو الدولية 
ســـتكون محطة كبيرة للفريق الملكي في 
ســـبيل اإلعداد للمشاركة في بطولة العالم 
القادمة. وأضاف ســـموه “لدينا العديد من 
األهـــداف التـــي سنســـعى لتحقيقهـــا فـــي 
بطولـــة مونتـــل ســـينو وتحقيق مكاســـب 
جديدة لرياضـــة القدرة البحرينية وتعزيز 
مكانتهـــا فـــي مختلف المشـــاركات، وأيًضا 
لدينـــا رؤية الترويج لمملكـــة البحرين عبر 
وجود اســـم المملكة في مختلف المحافل 
الملكـــي  الفريـــق  أن حقـــق  بعـــد  الدوليـــة 
عـــدة مكاســـب مـــن مشـــاركاته األوروبية 
والعالمية الســـابقة”. وأوضح سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة أن رياضة القدرة 
البحرينيـــة ســـجلت نجاحـــات مميـــزة في 
الفتـــرة الماضية والجميع يحرص الحفاظ 
على هذه المكاسب التي تحققت وزيادتها 
عبر حصد المزيد من اإلنجازات الخارجية 
فـــي خطـــوة لمواصلة إبـــراز اســـم المملكة 

في الجانب الرياضي العالمي.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن الفريـــق الملكـــي يســـعى دائًمـــا 
لمواصلـــة تحقيـــق مكاســـب جديـــدة عبـــر 

الصعود على منصة التتويج بإذن هللا.

سموه يتابع الفحص

وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

خليفة الفحص البيطري للبطولة، بحضور 
نائب رئيـــس المجلس األعلى للبيئة، نائب 
رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد للفروسية 
وســـباق الخيـــل، عضـــو المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ فيصل بن 

راشد آل خليفة.
كما شـــارك سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة في عملية وزن الفرسان.
وحـــرص ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة علـــى لقاء الفرســـان بعـــد الفحص 

البيطري.

المشاركة البحرينية

وستشهد مشاركة فرســـان الفريق الملكي 
في ســـباق 120 كم للعمـــوم وهم: الفارس 
الشـــاب سمو الشـــيخ عيسى بن فيصل بن 
راشـــد آل خليفة، الفارس عيســـى العنزي، 
الفـــارس محمد البســـتكي، الفـــارس ناصر 
عيســـى،  ســـلمان  الفـــارس  القحطانـــي، 
الفارس يوســـف الجبوري، الفارس خليفة 
جمال، الفارس خليفة ســـبت، وفي ســـباق 
الفـــارس  سيشـــارك  للناشـــئين  كـــم   120
الفـــارس  وسيشـــارك  الرويعـــي،  عبـــدهللا 
كـــم   100 ســـباق  فـــي  العوضـــي  عثمـــان 
إضافة إلى الفارس عبدالرحمن خالد الذي 

سيشارك في سباق 100 كم للناشئين.

علم المملكة يرفرف

رفرف علم مملكة البحرين عالًيا في قرية 
بطولـــة مونتـــل ســـينو للقـــدرة، إذ أكملـــت 
اللجنـــة المنظمة كامـــل جاهزيتها للبطولة 

التي ستنطلق اليوم.

استعداد لبطولة العالم

وتأتي المشـــاركة في بطولة مونتل سينو 
لتأهيـــل الفرســـان والجياد للمشـــاركة في 

بطولـــة العالـــم القادمـــة، حيث وجه ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة المشاركة 
في بطولة مونتل ســـينو امتداًدا للبرنامج 
الذي يســـير عليـــه الفريق الملكـــي وتأكيد 
رياضـــة القـــدرة البحرينيـــة فـــي المحافل 
األوروبيـــة والتي ســـجلت حضـــوًرا مميًزا 

طوال الفترة الماضية.

حافلة “فيكتوريوس” في القرية

شهدت قرية بطولة مونتل سينو االيطالية 
فيكتوريـــوس  حافلـــة  وجـــود  للقـــدرة، 
البحريـــن، إذ يأتي ذلـــك في إطار الترويج 

الغاليـــة  لمملكتنـــا  والســـياحي  اإلعالمـــي 
ضمن األهداف التي وضعها ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي تحقيـــق 
أهـــداف الترويج. ومـــن المؤكد أن تجذب 
الحافلـــة المزينـــة باســـم مملكـــة البحريـــن 
وفريـــق فيكتوريـــوس أنظـــار اإلعالميين 
في القرية، بعد النجاح الكبير الذي حظت 
به أثناء وجودها في عدة بطوالت سابقة.

تحدي جديد

للقـــدرة  الملكـــي  الفريـــق  فرســـان  أكـــد 
جاهزيتهـــم الكاملـــة لخوض ســـباق اليوم 

لمســـافتي 160 و120 للعموم والناشـــئين، 
الكبيـــر  للدعـــم  تقديرهـــم  عـــن  معربيـــن 
واالهتمـــام الـــذي يحظـــون بـــه مـــن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة والذي 
انطـــالق  قبـــل  لهـــم  كبيـــًرا  يعتبـــر حافـــًزا 

البطولة.
وقـــال فرســـان الفريق الملكي “ال شـــك أن 
دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
لـــه أثر إيجابـــي كبير علينا، حيـــث يعطينا 
الحافز الكبير، وأن قيادته للفريق سيكون 
لهـــا مـــردود إيجابي واســـع على الفرســـان 
وسيزيد من خبراتهم وإمكاناتهم في ظل 
حنكـــة وإدارة ســـموه في ســـباقات القدرة 

وقدراتهم العالية التي يتمتع بها سموه”.
وتابعوا “نتطلع لتحقيق النتائج اإليجابية 
في بطولة مونتل ســـينو التي تؤكد مكانة 
رياضة القـــدرة البحرينيـــة ونحن قادمين 
من إنجاز كبير بعد تحقيق نتائج إيجابية 
فـــي بطولة ويندســـور الدولية للفروســـية 
اإلنجـــازات  مـــن  لمزيـــد  لنـــا  دافـــع  وهـــو 
المســـتويات  أفضـــل  لتقديـــم  وسنســـعى 
وتحقيق مكاسب البطولة واألهداف التي 

وضعها الفريق”.

سمو الشيخ ناصر ين حمد يقود الفريق الملكي متابعة سمو الشيخ فيصل بن راشد

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتابع عملية الفحص البيطريسمو الشيخ ناصر بن حمد

سموه يقود الفريق الملكي اليوم في إيطاليا... ناصر بن حمد: 

لدينا أهداف عدة لتحقيقها في بطولة مونتل سينو للقدرة

سموه يتابع 
الفحص البيطري 
ويلتقي الفرسان

الفرسان يعلنون 
الجاهزية والهدف 

منصات التتويج

حافلة “فيكتوريوس” 
تزين قرية البطولة 

للترويج للمملكة



حسن علي من الكويت

بدأ منتخبنا الوطني للكرة الطائرة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بعدما أطاح بالمنتخب 
الســعودي 3/ 1 في المباراة االفتتاحية التي أقيمت على صالة ســعد العبدهللا الصباح 
ضمــن مســابقة الكرة الطائــرة بدورة األلعاب الخليجية الثالثة التي تســتضيفها دولة 

الكويت الشقيقة حتى 31 مايو الجاري.

 ورغم فوز الســـعودية بالشـــوط األول 25 
- 20، إال أن منتخبنا ظفر بباقي األشـــواط 

الثالثة 25 - 13,25 - 23,25 - 13.
ولعب مدرب منتخبنا البرازيلي “راميريز” 
بالتشـــكيلة المكونـــة مـــن محمـــود حســـن 
ومحمود العافية وضاربي مركز )4( محمد 
يعقـــوب وناصـــر عنـــان وضـــارب مركز )2( 
علـــي إبراهيـــم، وضاربي االرتكاز حســـين 
الجشـــي وعلـــي الصيرفـــي والليبـــرو أيمن 
جماعيـــا  أداء  منتخبنـــا  وقـــدم  هرونـــة.  
منظمـــا بفضـــل القـــوة الهجوميـــة الضاربة 
فـــي األطـــراف لـــكل مـــن يعقـــوب وعنـــان 
وإبراهيـــم مـــع حوائـــط الصد المتماســـكة 
الكـــرة  واســـتقرار  والجشـــي  للصيرفـــي 
اللعـــب  لصانعـــي  أتاحـــت  التـــي  األولـــى 
توزيـــع األدوار الهجوميـــة بشـــكل منظـــم 
علـــى امتداد أشـــواط اللقـــاء وكان بإمكان 
منتخبنـــا الفوز باللقاء 3/ 0 بعد تقدمه لوال 
بعـــض األخطـــاء البســـيطة.  وســـيخوض 
منتخبنـــا ثانـــي لقاءاتـــه يـــوم الســـبت 21 
مايو 2022 أمام اإلمارات الساعة 5 مساء 
على نفس الصالة. يذكر أن مســـابقة الكرة 
الطائرة تقام بنظام الدوري من دور واحد 
)جمـــع النقـــاط( األمـــر الـــذي يعنـــي أن كل 
مبـــاراة ســـتكون مهمة وال تقبل الخســـارة 

في مشوار المحافظة على اللقب.

استقبال أبطال ألعاب القوى

البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  أعـــدت   
اســـتقباال رســـميا لمنتخـــب ألعـــاب القـــوى 
للرجال والسيدات العائد من دولة الكويت 
الشـــقيقة بعـــد مشـــاركته بـــدورة األلعـــاب 
الرياضيـــة الثالثـــة محمـــال ب 35 ميدالية 
ملونـــة بينهـــا 17 ذهبيـــة و12 فضيـــة و6 
برونزيـــات. واســـتقبل األبطـــال والبطالت 
بالـــورود لـــدى وصولهـــم المملكـــة بحضور 
األميـــن العام التحاد ألعاب القوى يوســـف 
العامـــة  العالقـــات  قســـم  ورئيـــس  أحمـــد 
باللجنـــة األولمبيـــة عضـــو الوفد الرســـمي 
لوفـــد المملكـــة بـــدورة األلعـــاب الخليجية 
العالقـــات  وأخصائـــي  البلوشـــي  محمـــد 
العامـــة خالـــد حاجـــي وعدد مـــن موظفي 
اللجنـــة األولمبية البحرينية واتحاد ألعاب 
القـــوى.  وعبـــر العبـــو والعبـــات منتخـــب 
ألعـــاب القوى عن بالغ شـــكرهم وتقديرهم 
للجنـــة األولمبية البحرينية برئاســـة ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة على هذه 
اللفتـــة الطيبة والتي تعكس تقدير اللجنة 
األولمبية ألبطال وبطالت مملكة البحرين 
ممـــن رفعـــوا رايـــة الوطـــن عاليـــة خفاقـــة 

بمختلف المحافل الخارجية.
 وقـــد جـــرت مراســـم اســـتقبال األبطـــال 
بيـــن الوفد الرســـمي لمملكـــة البحرين في 
دولة الكويت الشـــقيقة واللجنة األولمبية 
واتحـــاد ألعاب القوى تقديرا لعطاء العبي 
والعبـــات منتخـــب ألعـــاب القـــوى والذين 
أم  مســـابقة  فـــي  األول  المركـــز  خطفـــوا 
األلعـــاب بـــكل جـــدارة واقتـــدار ليعكســـوا 
القـــوى  ألعـــاب  لرياضـــة  العاليـــة  المكانـــة 
البحرينية وما تتمتع به من عناصر بارزة.

 منتخب الرماية 

واصل منتخـــب الرماية حصد الميداليات 
الملونة بـــدورة األلعاب الخليجيـــة الثالثة 
التـــي تحتضنهـــا الكويـــت حتـــى 31 مايو 

الجـــاري بعدمـــا فـــاز منتخبنـــا المكون من 
الشـــيراوي  وأحمـــد  جمعـــة  عبدالماجـــد 
وعبـــدهللا رحمة بالمركز الثاني والميدالية 
الفضية بمســـابقة 25 متر مســـدس هوائي 
في ختام منافســـات الرمايـــة التي أقيمت 
الجمعـــة 20 مايـــو علـــى مجمـــع مياديـــن 

الشيخ صباح األحمد األولمبي.
 كما فاز منتخبنا المكون من ســـمو الشيخ 
خليفـــة بـــن ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفة 
وتمار الوات ومروان الحلو بالمركز الثالث 
والميدالية البرونزية في مسابقة الشوزن 
ســـكيت، بينما فاز كل مـــن محمود حاجي 
وعلـــي حســـين وناصر بـــن تركـــي بالمركز 
الثالـــث والميدالية البرونزية في مســـابقة 

المسدس الهوائي 10 أمتار.
وبعد نهاية منافسات الرماية التي أقيمت 
على مدار 6 أيام بلغ حصاد منتخبنا ســـت 
ميداليـــات ملونـــة من بينهـــا 3 فضيات و3 
برونزيات ليحتل منتخبنا المركز الخامس 
في الترتيـــب العام لمســـابقة الرماية فيما 
تصـــدر منتخب عمان ب 9 ميداليات بينها 
7 ذهبيـــات وبرونزيتين، والكويت بالمركز 
الثانـــي ب 10 ميداليـــات بينهـــا 3 ذهبيات 
و3 فضيـــات وأربع برونزيـــات، واإلمارات 
بالمركز الثالث ب 5 ميداليات بينها ذهبية 

و4 فضيات، 
 والســـعودية بالمركز الرابع ب 4 ميداليات 
بينهـــا ذهبية وفضية و4 برونزيات، وقطر 
واحـــدة  بميداليتيـــن  الســـادس  بالمركـــز 

فضية واألخرى برونزية.

 صنقور يتألق 

 شـــارك الســـباح الدولـــي الســـابق والحكم 
العام للســـباحة حســـين صنقـــور في إدارة 
األلعـــاب  بـــدورة  الســـباحة  منافســـات 
مشـــاركة  أول  فـــي  الثالثـــة  الخليجيـــة 

خارجية له في سلك التحكيم.
 9 اآلن  لغايـــة  أدار  إنـــه  صنقـــور  وقـــال   
ســـباقات بنجـــاح وهـــي ســـباق 200 متـــر 
حـــرة، 200 متـــر فراشـــة، ســـباق 400 متر 
متنوع، ســـباق التتابع 4x 100، سباق 100 
متر حرة، 1500 متر حرة، سباق 200 متر 
صدر، سباق 200 متر ظهر، سباق 400 متر 
حـــرة، وأنه ســـعيد بالمشـــاركة التحكيمية 
األولى في مســـيرته بجانب زميله الحكم 
يوســـف خليفة لتعزيـــز التواجد البحريني 

في الدورة.
الســـباحة  فـــي  المتألـــق  صنقـــور  وقـــال   
أن  كحكـــم  واآلن  ومـــدرب  كالعـــب 
المســـتويات في مسابقة السباحة اتسمت 
بتقارب المســـتويات وأن كثرة المشاركات 
المزيـــد  ســـباحينا  ستكســـب  الخارجيـــة 
من الخبـــرة والتطـــور في المســـتقبل وأن 
العنصـــر األهـــم فـــي التطويـــر هـــو تنظيم 

دوري بيـــن األنديـــة منوها بالجهـــود التي 
يبذلهـــا االتحـــاد البحرينـــي للســـباحة على 
كافة المستويات، متمنيا لرياضة السباحة 

المزيد من التفوق والنجاح.

 برونزية للدراجات

 حقـــق منتخبنا الوطني للرجال للدراجات 
الهوائيـــة والمكـــون من ســـيد أحمد علوي 
ويحيـــى  ناصـــر  واحمـــد  مـــدن  وأحمـــد 
خليفـــة الميدالية البرونزية في ســـباق 40 
كيلومتـــرا والـــذي أقيم صبـــاح أمس على 

شارع جسر الشيخ جابر األحمد الصباح.
 وقـــد حـــل منتخبنـــا الوطنـــي فـــي المركز 
الثالـــث بعـــد أن أنهـــى الســـباق فـــي زمـــن 
حصـــد  فيمـــا  دقيقـــة،   50:50:34 وقـــدره 
المركـــز األول المنتخـــب االماراتـــي الـــذي 
أنهى الســـباق في زمن وقـــدره 49:42:23 
الثانـــي  المركـــز  فـــي  حـــل  بينمـــا  دقيقـــة، 
المنتخـــب الكويتـــي بعد أن أنهى الســـباق 

في زمن وقدره 50:29:30 دقيقة.
منافســـات  “الســـبت”  اليـــوم  وتتواصـــل   
مســـابقة الدراجـــات، حيث ســـيقام ســـباق 
فـــردي الســـيدات “ضـــد الســـاعة” لمســـافة 
10 كيلومترات، والذي سيشـــهد مشـــاركة 
والمتســـابقة  الحاجـــي  مـــي  المتســـابقة 
مريـــم المؤيد، حيث اآلمـــال معقودة على 
المتســـابقتين لتحقيق نتيجة إيجابية من 

الوصول لمنصة التتويج.

 أحمر السلة

 2021 مايـــو   21 الســـبت  يـــوم  يخـــوض   
منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة الســـلة مواجهـــة 
أمام نظيره المنتخب السعودي وذلك عند 
الساعة 5 مســـاء على صالة مجمع الشيخ 
سعد العبدهللا الصباح الرياضي، في ختام 
منافسات الدور األول لمسابقة كرة السلة.

 ويدخـــل المنتخـــب هـــذا اللقـــاء وهو في 
فـــوزه علـــى قطـــر  مـــن  جعبتـــه نقطتيـــن 
بنتيجة 90 مقابل 77، بعد أن خســـر لقاءه 
األول أمـــام المنتخـــب اإلماراتـــي بنتيجة 
71 مقابل 66 وخسارته لقاءه الثاني أمام 

منتخب الكويت بنتيجة 64 مقابل 57. 
 ويســـعى أحمر الســـلة في هـــذه المواجهة 
أجـــل ضمـــان  مـــن  الفـــوز؛  اقتنـــاص  إلـــى 
العبـــور والتأهـــل للـــدور قبـــل النهائـــي في 
هذه المســـابقة، والذي يمكنه من مواصلة 
المنافســـة وتحقيـــق أحـــد المراكـــز الثالثة 

األولى في البطولة. 
ويتوقـــع أن يعـــول المـــدرب فـــي انطالقة 
وول  المحتـــرف  علـــى  المواجهـــة  هـــذه 
جايسون ومصطفى حسين وحسن نيروز 
ومحمـــد أميـــر وبدر عبـــدهللا، كمـــا يمتلك 
المنتخـــب عددا من األســـماء التـــي يمكن 
للمـــدرب إشـــراكها فـــي هـــذا اللقـــاء، منهم 
علي جابر وأحمد ســـلمان وحســـين شـــاكر 

وعلي شكر هللا ومزمل أمير. 

سيدات األحمر

 يلتقـــي المنتخب الوطني للســـيدات لكرة 
القدم الصاالت نظيره المنتخب اإلماراتي 
للســـيدات اليـــوم “الســـبت” عنـــد الســـاعة 
5 مســـاء علـــى صالة مجمع الشـــيخ ســـعد 
العبـــدهللا الصبـــاح الرياضـــي، فـــي مباراة 
الدور قبل النهائي من مســـابقة كرة القدم 

الصاالت “الفوتسال”. 
ويخوض أحمر الســـيدات هـــذه المواجهة 
بعـــد أن أنهـــى الـــدور األول فـــي صـــدارة 
نقـــاط   9 برصيـــد  المشـــاركة  المنتخبـــات 
علـــى  األول  انتصـــارات   3 مـــن  جمعهـــا 
أهـــداف   4 بنتيجـــة  الســـعودي  المنتخـــب 
المنتخـــب  أمـــام  مقابـــل هـــدف، والثانـــي 
اإلماراتـــي بنتيجة 4 أهـــداف مقابل هدف 
والثالـــث أمام المنتخـــب الكويتي بنتيجة 

هدفين مقابل هدف. 
وتتطلـــع ســـيدات األحمر إلى تكـــرار الفوز 
علـــى ســـيدات اإلمـــارات؛ لضمـــان التأهـــل 
للمبـــاراة النهائية والمنافســـة على تحقيق 

المركز األول وذهبية هذه المسابقة. 

 السباحة تختتم مشاركاتها

للســـباحة  الوطنـــي  المنتخـــب  اختتـــم    
الســـباحة. وقـــد  فـــي مســـابقة  مشـــاركته 
فـــي  3 مســـابقات  فـــي  المنتخـــب  شـــارك 
منافســـات اليوم األخيـــر التي أقيمت يوم 
أمـــس علـــى مســـبح مجمـــع ســـمو الشـــيخ 
ناصر المحمد لأللعاب المائية،حيث شارك 
الســـباحان فرحان صالح وفرج صالح في 
ســـباق 100 متر، حيث حل فرحان صالح 
في المركز الرابع بعد أن أنهى الســـباق في 
زمن وقـــدره 54.96 ثانيـــة، فيما حل فرج 
صالـــح في المركز الســـادس بعـــد أن أنهى 
السباق في زمن وقدره 55.45 ثانية. وقد 
حصد ذهبية هذا السباق السباح الكويتي 
وليـــد عبدالرزاق بعد أن أنهى الســـباق في 
زمـــن وقـــدره 50.96 ثانيـــة، فيمـــا حصـــل 
السباح اإلماراتي يوسف المطروشي على 
المركـــز الثانـــي بعـــد أن أنهـــى الســـباق في 
زمـــن وقـــدره 51.12 ثانية، وحل الســـباح 
القطـــري محمـــد محمد في المركـــز الثالث 
بعـــد أن أنهـــى الســـباق فـــي زمـــن وقـــدره 

52.88 ثانية. 
وشارك السباح عمر الرويله في سباق 200 
متـــر ظهر، حيث حل فـــي المركز الخامس 
بعـــد أن أنهـــى الســـباق فـــي زمـــن وقـــدره 
2:20:65 دقيقـــة. وقـــد حصـــد ذهبية هذا 
السباق السباح القطري يوسف أبوليلة بعد 
أن أنهى الســـباق في زمن وقدره 2:09.62 
دقيقة، فيما حصل السباح السعودي علي 
العيســـى علـــى المركز الثانـــي بعد أن أنهى 
الســـباق في زمن وقـــدره 2:11.82 دقيقة، 

وحل السباح القطري عبدهللا الغماري في 
المركـــز الثالـــث بعـــد أن أنهى الســـباق في 

زمن وقدره 2:12.02 دقيقة. 
وشارك السباح محمد راشد في سباق 400 
متـــر حر، حيث حل في المركز الثامن بعد 
أن أنهى الســـباق في زمن وقدره 4:34:31 
دقيقـــة. وقـــد حصـــد ذهبيـــة هذا الســـباق 
السباح الكويتي ســـعود الشمروخ، بعد أن 
أنهـــى الســـباق في زمـــن وقـــدره 4:07:90 
دقيقة، فيما حصل السباح العماني عيسى 
العـــداوي على المركز الثانـــي بعد أن أنهى 
الســـباق في زمن وقـــدره 4:10:91 دقيقة، 
وحل الســـباح الكويتي مشـــاري السمحان 
في المركز الثالث بعد أن أنهى السباق في 

زمن وقدره 4:12:61 دقيقة. 

 منتخب الصاالت يتفوق

القـــدم  لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا  نجـــح   
الصـــاالت في إعـــادة آماله بالمنافســـة في 
مســـابقة كـــرة القـــدم الصـــاالت، وذلك بعد 
فوزه علـــى نظيره منتخب عمـــان بنتيجة 
هدفيـــن دون رد، في المباراة التي جمعت 
المنتخبيـــن يـــوم أمس على صالـــة مجمع 

الشيخ سعد العبدهللا الصباح الرياضي. 
وقد انتهى الشوط األول بالتعادل السلبي 
مـــن دون أهـــداف، بعد أن قـــدم المنتخب 
مســـتوى فنيا جيـــدا في هذا الشـــوط، مع 
ما شـــهده من حماســـة كبيرة مـــن الجانب 
العمانـــي منع مـــن وصول العبـــي منتخبنا 

للمرمى والتقدم بالنتيجة. 
منتخبنـــا  ظهـــر  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
بمســـتوى مختلف، حيث نجح في التقدم 
وصناعة الفرص بشـــكل أكبر على المرمى 
عـــن تســـجيله  أســـفرت  العمانـــي، والتـــي 
لهدفيـــن حمـــل األول توقيـــع الالعب عمار 

ميحد والثاني سلمان المال. 
وقد اســـتمر تقدم المنتخب بهذه النتيجة 
حتـــى صافـــرة النهايـــة، والتـــي أعلنت عن 

فوز األحمر بهذه المواجهة. 
وتنتظر المنتخـــب الوطني مواجهة مهمة 
في الجولة الرابعة أمام المنتخب الكويتي 
يـــوم األحـــد المقبـــل، والتـــي يتطلـــع فيهـــا 
األحمر لتحقيق انتصار ثمين على صاحب 
األرض والجمهور، والتي ســـتمنحه فرصة 
المنافســـة علـــى تحقيـــق إحـــدى المراكـــز 

األولى في هذه المسابقة.

“أحمر الطائرة” يجهز على نظيره السعودي ويالقي اإلمارات اليوم
“األولمبية” تستقبل أبطال وبطالت ألعاب القوى

من لقاء منتخبنا والسعودية بكرة الطائرة

منتخب الصاالت منتخب سيدات الكرة الطائرة

من منافسات الدراجات الهوائية

منتخبنا الوطني لكرة السلة
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منتخب ألعاب القوى بطل الخليجالشيخة حياة بنت عبدالعزيز في مقدمة الحضور

لقطات من التتويج



انتهــت الفنانة اللبنانية مروى من تســجيل 5 أغنيات 
جديدة سوف تقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، 
على أن يتم طرح هذه الكليبات تباعًا واحداً تلو اآلخر، 
وتعاونــت مــروى في األغانــي مع عدد من الشــعراء 

والملحنيــن والموزعين الموســيقيين منهــم: كريم 
شــاهين، هادي أبو اليزيد، هاني الشهب، عمرو الخضري، 

أحمد عادل، مالك عادل، ومحمد عبدالمنعم.
من ناحية أخرى، قالت مروى إنها  تشتاق للعودة إلى عالم الدراما والسينما

يســتعد المخرج يســري نصر الله، فور عودته من مدينة كان 
الفرنسية، لبدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسله “منورة 
بأهلها”، الذي يحمل اســم “منورة بأهلها - ســتوديو مصر”، 
ومن المقرر عرضه على منصة “شــاهد” بداية العام المقبل 

حــال االنتهاء مــن تحضيراته وتصويره في الوقت المناســب 
للموعد المحدد ســلفًا، وفق الخريطة الدرامية للمنصة. ويرتبط 

وجود فناني الجزء األول باستكمال أدوارهم مع ظهور شخصيات جديدة، وقام محمد 
أمين راضي بعرض جزء من الحلقات التي يكتبها على يسري نصر الله بالفعل.

منورة بأهلها5 اغنيات
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مهرجان أفالم السعودية يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ 8

بورصة االفالم هذا االسبوع: ”دكتور ستراينج“ في المقدمة

أعلنــت اللجنــة المنظمــة لمهرجــان أفــام الســعودية أســماء لجــان التحكيم في مســابقات 
األفــام الروائيــة الطويلــة والقصيــرة، وذلــك للــدورة الثامنــة التــي تنطلق فــي الثاني من 
يونيــو المقبــل وتســتمر حتى التاســع منــه بتنظيم من جمعية الســينما، بالشــراكة مع مركز 
الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(، وبدعم من هيئة األفام التابعة لوزارة الثقافة، 

وتتضمن لجان التحكيم عددًا من األكاديميين والفنانين الخليجيين والعرب واألجانب. 

األفالم الطويلة 

يترأس لجنة تحكيم األفالم الطويلة قتيبة 
عــراقــي  ومــنــتــج  سينمائي  وهـــو  الــجــنــابــي، 
مــســتــقــل، حــائــز عــلــى دكـــتـــوراه عــن دراســـة 
كمخرج  عمل  العربي،  الــوطــن  فــي  السينما 
لألفالم  وكمصور   ”MBC“ لمحطة  ومنتج 
التسجيلية في األوبرا البريطانية. كما عمل 
طويلة،  روائية  أفالم  لسبعة  تصوير  كمدير 
وأخرج وأنتج مجموعة من األفالم القصيرة 
ــي حـــــــازت  ــ ــ ــت ــ ــ ال
عـــلـــى جـــوائـــز 
مهرجانات  في 

عالمية. وتضم اللجنة في عضويتها كل من: 
*عائشة كاي: ممثلة وكاتبة سعودية/ كندية 
الكتابة،  في  الماجستير  درجــة  على  حائزة 
أفالم  في  ومساعدة  رئيسية  ــأدوار  ب قامت 
ــوالً إلـــى الـــدور  ــ قــصــيــرة ومــســلــســالت، وصـ
“طــريــق  الــطــويــل  الــكــنــدي  للفيلم  الــرئــيــســي 
عنه  ترشحت  2020، الــذي  العام  الياسمين” 
ــره إلـــى نقابة  ــ لــثــالث جـــوائـــز، وانــضــمــت إث

الممثلين الكندية.
*أحمد فوزي صالح: مخرج مصري، وكاتب 
للقصص  تطوير محتوى  محترف، ومشرف 
التلفزيونية المعدة للمنصات الرقمية، شارك 
من  الكثير  في  حــي”  “جلد  الوثائقي  فيلمه 

كما  بعدة جوائز،  وفاز  الدولية،  المهرجانات 
حصد فيلمه الروائي الطويل “ورد مسموم” 
الدولي  ــردام  روتـ عــرض في مهرجان  الــذي 
السينمائي،  القاهرة  ومهرجان   ،2018 العام 

14 جائزة.

األفالم القصيرة 

يترأس لجنة تحكيم األفالم القصيرة، المخرج 
بلعباس”  “حكيم  األميركي  المغربي  والمؤلف 
السينما  في  الماجستير  درجة  على  الحاصل 
وأخرج  ألف  بشيكاغو،  كولومبيا  جامعة  من 
والــوثــائــقــيــة.   الــخــيــالــيــة  األعــمــال  مــن  الكثير 

وتضم اللجنة في عضويتها كالً من:

على  حائزة  سعودية  فنانة  العلي:  إلهام   *
درســت  ــال.  ــمـ األعـ إدارة  فــي  بــكــالــوريــوس 
من  العديد  في  وشــاركــت  وفنونه،  المسرح 
المسلسالت، وحصلت على عدة جوائز في 
شاركت  كما  التلفزيونية،  واألعمال  المسرح 
والطويلة  القصيرة  األفــالم  من  العديد  في 

خليجيًا وعالميًا.
كما أنها أدارت األمسية االفتتاحية لمهرجان 
في  إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  أفــالم 
فانكوفر الكندية العام 2021، ونالت شهادات 
المشاركة في برنامجين إرشاديين للممثلين.

 Ayten Mutlu Saray أيتن موتلو ساراي: 
مخرجة ومحاضرة سويسرية مختصة في 
مهرجان  ومــديــرة  والسينما،  الثقافة  علوم 
في  أعمالها  عرضت  بــازل،  في   ”del aube“
كــان،  مهرجان  فيها  بما  المهرجانات  كبرى 
الكثير  على  وحصلت  ولوكارنو،  وروتــردام، 

من المنح الدولية في عالم السينما.

“دكتور ستراينج  إيــرادات فيلم  تراجعت 
مــادنــس”  أوف  مــالــتــيــفــيــرس  ذي  إن 
إلى  لعرضه  الثاني  األســبــوع  فــي 
بعد  فــحــســب  دوالر  مــلــيــون   61
السينما،  دور  في  قوية  انطالقة 
بقائه  دون  ــْل  ــُحـ َيـ لـــم  ذلـــك  لــكــّن 
ــدارة شــبــاك الــتــذاكــر في  فــي صـ
كبير  بــفــارق  الشمالية  أميركا 
ــام  ــ ــق األرقـ عـــن وصــيــفــه، وفــ
األحــد  نشرتها  التي  الموقتة 
شـــركـــة “إكـــزبـــيـــتـــر ريــلــيــشــنــز” 

المتخصصة.
جــّراح  لمغامرات  تتمة  وهــو  ستراينج”،  “دكــتــور  وكــان 
األعصاب الذي تحّول ساحرًا ويؤدي دور بطل “مارفل” 
كامبرباتش،  بنديكت  البريطاني  الممثل  فيه  الــخــارق 
حقق مداخيل بلغت 187 مليون دوالر في األيام الثالثة 
األولى النطالق عروضه األسبوع الماضي. أما إيراداته 
العالمية منذ بدء عرضه فوصلت إلى 396 مليون دوالر.
فيلم  على  بــأشــواط  متقدمًا  ستراينج”  “دكــتــور  وبقي 
الرسوم المتحركة “ذي باد غايز” الذي حافظ على المركز 
تجهد  التي  القانون  عن  الخارجة  حيواناته  مع  الثاني 
الجمعة  من  إيراداته  تتجاوز  لم  إذ  لطيفة،  لكي تصبح 

إلى األحد 6,9 ماليين دوالر.
في  األزرق  القنفذ  نصيب  مــن  الثالث  المركز  واستمر 
فيلم “سونيك ذي هيدجدوغ ″2، وبلغت مداخيله 4,6 

ماليين دوالر.
وكانت انطالقة “فايرستارتر” مخّيبة لآلمال، إذ اكتفى 
والخيالي  البوليسي  اللونين  يجمع  الــذي  الفيلم  هــذا 
والمقتبس من رواية للكاتب المتخصص في هذا النوع 
 3,8 بلغت  إيــرادات  الرابع محققًا  بالمركز  ستيفان كينغ 

ماليين دوالر فحسب.
الفيلم  هــذا  فــي  ليمون  وسيدني  إيــفــرون  زاك  ويـــؤدي 
دوري والـــَدي ريـــان كــيــرا أرمــســتــرونــغ، وهــي فــتــاة في 

التحكم  في  عادية  غير  بقدرات  تتمتع  عشرة  الحادية 
إلــى  غــامــضــة  حكومية  ــة  وكــال تسعى  بــالــنــار،  الــذهــنــي 
سالح  ابتكار  في  النار  إشعال  في  موهبتها  استخدام 
الفيلم لهجوم نقدي، واقتصرت  دمار شامل. ″وتعّرض 
نسبة التقييمات اإليجابية له على موقع “روتن توماتوز” 

على 12 في المئة.
لفيلم  اإليجابية  التقييمات  نسبة  بلغت  المقابل،  وفي 
في  بــقــي  الـــذي  ــــس”  وان أت  آل  إيــفــريــويــر  “إيفريثينغ 
المركز الخامس 96 %، إذ حّقق هذا الشريط الذي ينقل 
إيراداٍت  الموازية  العوالم  إلى عبث  اآلخر  المشاهد هو 

بلغت 3,3 ماليين دوالر في األسبوع الثامن لعرضه.

قررت “نتفليكس” إلغاء 
 Dad Stop“ مسلسل الكوميديا

Embarrassing Me”، بعد طرح 
موسم واحد من العمل، وكان 

قد طرح الموسم األول من 
العمل في 14 أبريل الماضي، 
وتكّون من 8 حلقات ُطرحت 

دفعة واحدة على الشبكة.

tariq_albahhar

مسرح الدانة يوقع اتفاقية شراكة مع “روتانا”
في إطار ريادتها وتفردها بكل ما يتعلق 
وقعت  والترفيه،  الموسيقى  بصناعة 
“روتانا  والتوزيع  اإلنتاج  شركات  هرم 
شراكة  اتفاقية  والمرئيات”  للصوتيات 
الترفيهية  الوجهة  الــدانــة،  مسرح  مــع 

األولى من نوعها في مملكة البحرين.
 وستمكن هذه االتفاقية فناني ونجوم 
ــا مـــن الــمــشــاركــة فـــي الــحــفــالت  ــانـ روتـ
موسم  خــالل  ستقام  التي  الموسيقية 
مسرح الدانة المقبل بعد انتهاء الموسم 
ــــدأ فـــي شــهــر نوفمبر  ب الــــذي  ــي  ــحــال ال
الماضي، ومنذ إطالقه استقبل المسرح 
في الهواء الطلق ما يقرب من 70,000 
ألف شخص. اتفاقية الشراكة تم إبرامها 
“روتانا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بين 
الهندي،  سالم  والمرئيات”  للصوتيات 
ــة  ــدان والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــســرح ال
فورسيزونز  فندق  في  تشالمرز،  شين 
بمملكة البحرين، وجاء توقيع االتفاقية 
متزامنًا مع تواجد “فنان العرب” محمد 
عبده أحد أشهر فناني ونجوم “روتانا”، 
مسرح  وزيــارتــه  البحرين  مملكة  فــي 
الـــدانـــة، مــبــديــًا إعــجــابــه بــهــذه التحفة 
الشراكة  هذه  بأهمية  ومشيدًا  الفنية، 

بين “روتانا” ومسرح الدانة.
وبــعــد تــوقــيــع االتــفــاقــيــة قـــال الرئيس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــســـرح الـــــدانـــــة: “نــحــن 
في  شركة  أكبر  مع  بشراكتنا  فخورون 
والترفيه  والــتــوزيــع  ــتــاج  اإلن مــجــاالت 
الشراكة  هــذه  خــالل  ومــن  الموسيقى، 
المثمرة، نضمن وجود أفضل الشركات 
مــوســم  ــالل  خـ مــعــنــا.  أداًء  اإلقــلــيــمــيــة 
النجوم  من  العديد  استضفنا  االفتتاح، 
ذلك  فــي  بما  والعالميين،  اإلقليميين 
ــمــاجــد، الــشــاب خــالــد، أصــالــة  ــد ال راشــ
ــنـــدس، حــســيــن  ــهـ ــمـ ــري، مـــاجـــد الـ ــصــ ــ ن
كينجز  فــرقــة  بيترز،  راســـل  الجسمي، 
ــيــون، إريـــك كــالبــتــون وأحـــالم،  أوف ل
الحفالت  من  المزيد  إلحياء  متطلعين 
الموسيقية المتميزة لمجموعة متنوعة 

من الجماهير من خالل هذه الشراكة “. 
الــتــنــفــيــذي لشركة  الــرئــيــس   وتــحــدث 
قــائــالً:  والــمــرئــيــات  للصوتيات  ــا  ــان روت
“روتانا  ونحن  االتفاقية،  بهذه  “سعداء 
للصوتيات والمرئيات” كشركة سعودية 
من  العربي  الــفــن  وتــخــدم  مكانتها  لها 
المحيط إلى الخليج، ومن أكبر الشركات 
الموسيقية والترفيهية ومقرها الرياض 
دومــًا  السعودية،  العربية  المملكة  في 
حريصون منذ أن تأسست الشركة العام 
1987 على التواجد والتفرد بتقديم كل 
ما هو مميز ومختلف في أكبر وأضخم 
والمناسبات، وعلى خشبة  المهرجانات 
أهــم وأبــرز المسارح واألمــاكــن، خاصة 

أكبر  مع  إنتاجيًا  متعاقدة  “روتــانــا”  أن 
السعوديين  الفنانين والنجوم  عدد من 
كذلك  وتــتــولــى  والــعــرب  والخليجين 
إمــبــراطــوريــة  وتعتبر  أعــمــالــهــم،  إدارة 
تــرفــيــهــيــة تــنــتــج مــحــتــوى وعـــروضـــًا 
الخاصة  اإلعالمية  قنواتها  على  تبث 
وحساباتها الرقمية مع وصول أكثر من 
500 مليون أسرة عربية بجميع أنحاء 
العالم. بالتالي، هذه الشراكة مع مسرح 
الدانة سيكون لها نتائجها الكبيرة التي 
والترفيه  الموسيقى  صالح  في  تصب 

والجمهور الكريم”.
الدانة يقع في منطقة  يذكر أن مسرح 
ويوفر  البحرين،  مملكة  فــي  الصخير 
تــجــربــة فــريــدة مــن نــوعــهــا لــلــزوار من 
ــارجــــي وجـــــودة  ــخــ ــ خـــــالل مـــوقـــعـــه ال
تمكنه  الـــتـــي  الــطــبــيــعــيــة،  صــوتــيــاتــه 
الفنانين  لدى  المفضلة  الوجهة  ليصبح 
ومتعهدي الفعاليات العالمية، بما يسهم 
الفرص  وخــلــق  االقــتــصــادي  النمو  فــي 
النوعية للمواطنين في قطاع السياحة 
ــة  ــدانـ الـ ــرح  ــسـ كـــمـــا أن مـ ــه.  ــيـ ــرفـ ــتـ والـ
الداخلية  الساحات  من  العديد  يحوي 
والخارجية الخالبة لمتعهدي الفعاليات 
ــمــيــة والـــشـــركـــات ولــلــمــنــاســبــات  ــعــال ال

الخاصة.

استضاف البرنامج اإلذاعي “خير جليس” والذي يعده ويقدمه الدكتور يوسف 
التنفيذي  الرئيس  محمود  محمد  هند  السيدة  البحرين  إذاعـــة  عبر  محمد 
للموارد البشرية في بنك البحرين للتنمية، حيث تناولت الحلقة التي حققت 
اإلداري  العمل  مفاهيم  أبرز  والمتابعين  المستمعين  قبل  من  كبيًرا  استحساًنا 
والمسؤوليات  العالم  اإلدارية في  الممارسات  وأبرز  اإلدارية  الشؤون  وتاريخ 

التي يضطلع بها القائمون على الشؤون اإلدارية في المنظومة اإلدارية.
وقد استعرضت السيدة هند محمود خالل البرنامج مسيرة العمل اإلداري في 
البحرين والتحوالت التي مرت بمفاهيم اإلدارة وبالتحديد شؤون الموظفين، 
المختلفة،  الــعــمــل  بــيــئــات  ــواع  ــ وأن واإلداريـــــة  الوظيفية  ــمــاط  األن بينت  كــمــا 
بها  مــرت  التي  التغير  ومــراحــل  المجال  هــذا  فــي  حصلت  التي  والــتــطــورات 

مسميات ومسؤوليات شؤون الموظفين.
موظف  بها  يتحلى  أن  يجب  التي  المهارات  مــحــاوره  في  البرنامج  وتــنــاول 
أن  اإلدارة  على  يتطلب  التي  والواجبات  الحقوق  مبينة  ــة،  اإلداريـ الــشــؤون 
توضح ذلك للجميع لخلق بيئة عمل صحية وتنافسية، كما استعرض البرنامج 
معها،  والتعامل  العمل  وبيئات  واإلدارة  القيادة  بين  والفروق  المدراء  أنماط 

ودور المهارات المتنوعة في صقل الشخصية وتطورها الوظيفي.

هند محمود في برنامج “خير جليس”

النجمــة وفــاء عامــر تحضيراتهــا لمسلســل  تواصــل 
“الشــادر”، والــذى تشــارك فــي بطولته بجانــب الفنانة 
ياســمين صبرى، حيــث انضمت إلى العمــل أخيراً، بعد 
ترشــيح المخرج سامح عبدالعزيز لها. وقالت وفاء عامر 

إنهــا مازالــت تنتظر وصول الســيناريو وقــراءة الحلقات 
ودراسة  شخصيتها بالمسلسل، على أن تبدأ التصوير خالل 

األيام المقبلة عقب إنهاء تحضيرات العمل، ويعد هذا المسلسل بمثابة تكرار 
التعاون بينها وبين ياسمين صبري بعد مسلسل “أبو هيبة في جبل الحالل”.

مسلسل الشادر
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انكماش قوي لمبيعات التجزئة في بريطانيا
سجل 5 % خالل إبريل

ســـجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا خالل أبريل 
الماضي انكماشا بنحو 5 % مقارنة مع الفترة ذاتها 

من العام الماضي.
لكـــن هذه األرقـــام أتت أفضل بكثير مـــن التوقعات 

التي كانت عند انكماش بـ7 %.
أما على أساس شهري، فقد سجلت مبيعات التجزئة 
ارتفاعـــا مفاجًئا بــــ1.4 % بدعم مـــن ارتفاع اإلنفاق 
علـــى التبغ وزيادة مبيعات المالبـــس عبر اإلنترنت، 

فيما كان المحللون توقعوا تراجعا بـ0.3 % .
وكانـــت مبيعـــات التجزئـــة البريطانيـــة، انكمشـــت 
بنســـبة 1.4 % خـــالل مارس الماضي على أســـاس 
شـــهري، لكنها ارتفعت على أســـاس ســـنوي بنســـبة 

.% 0.9
يشـــار إلى أن ثقة المســـتهلكين البريطانيين بشـــكل 
عام واإلنفاق، بدآ يتأثران بشكل واضح بعد ارتفاع 

التضخم إلى مستويات كبيرة.

انطالقـــا من دورهـــا في دعـــم المجتمع 
فئاتـــه،  مختلـــف  تجـــاه  ومســـؤوليتها 
قدمت شـــركة البحرين لتصليح السفن 
والهندســـة دعما ماليا لجمعية البحرين 
الخيريـــة لدعـــم مشـــاريع الجمعية التي 
تهـــدف إلـــى تقديـــم المســـاعدة للفئـــات 
الضعيفـــة في المجتمع مثل كبار الســـن 
والمعاقيـــن واأليتام واألرامـــل، وكذلك 
المساهمة في تنمية القطاعات الصحية 

والتعليمية في المجتمع البحريني. 
وفي هذا الصدد، أشـــادت إدارة الشركة 
والمســـاهمة  والمقـــدر  الفعـــال  بالـــدور 
الكبيـــرة التـــي تقـــوم بهـــا الجمعيـــة في 
اإلنســـانية  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 

والخيرية.
قامت بتســـليم الدعم نرجس الموسوي 
البشـــرية  للمـــوارد  التنفيـــذي  الرئيـــس 
فـــي شـــركة البحريـــن لتصليـــح الســـفن 

والهندســـة إلى حسين بوخماس المدير 
التنفيـــذي بجمعيـــة البحريـــن الخيريـــة 
والـــذي تقـــدم بـــدوره بالشـــكر الجزيـــل 
لمجلس إدارة شـــركة البحرين لتصليح 

الســـفن )باســـرك( علـــى دعمهـــم لجمعية 
البحريـــن الخيريـــة، خصوًصـــا األعمـــال 
واالجتماعيـــة  والخيريـــة  اإلنســـانية 

بمملكة البحرين.

“باسرك” تقدم دعما ماليا لجمعية البحرين الخيرية
نظمت الجمعية البحرينية اإلندونيســـية 
لألعمال والصداقة أخيرا فعالية الســـوق 
الســـفير  برعايـــة   2022 لعـــام  الشـــعبي 

اإلندونيسي أدري هيرماوان.
بجهـــود  اإلندونيســـي  الســـفير  وأشـــاد 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء، في دعـــم االقتصاد بين 
البلديـــن البحريـــن وإندونيســـيا، مشـــيدا 
كذلـــك بالتنظيـــم المميـــز لفعاليـــة البـــازار 
الـــذي أقيـــم فـــي فنـــدق الدبلومـــات مـــن 
تنظيم الجمعية البحرينية اإلندونيســـية 
لألعمـــال والصداقة، وحضـــره العديد من 
الشـــخصيات الرســـمية والنـــواب، وضـــم 
أكثـــر مـــن 21 نشـــاطا منزليا فـــي مختلف 

المجاالت. 
واعرب الســـفير عن أملـــه بأن تثمر جهود 
البلديـــن للمزيد من التعـــاون في مختلف 

المجـــاالت. مـــن جهتهـــا، أشـــادت رئيســـة 
الجمعية البحرينية اإلندونيسية لألعمال 
والصداقـــة، هنـــاء كانـــو بهـــذه الفعاليـــة، 
مشـــيرة بالقول: “نحن نعمـــل بكل طاقتنا 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  رؤى  لتفعيـــل 
ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء لدعم 
مملكـــة  بمســـتوى  واالرتقـــاء  االقتصـــاد 

البحرين ضمن مصاف الدول المتقدمة”.
ونوهت بأن هناك العديد من الرؤى تعمل 
مـــن خاللهـــا الجمعيـــة لتطويـــر العالقات 
الثنائية بشـــكل أكبر من خالل المشـــاركة 
المجتمعيـــة مثـــل تجمـــع الغبقـــة، والتـــي 
مـــن خاللها يتـــم االســـتفادة مـــن التبادل 

الثقافي والجو العائلي.

“البحرينية اإلندونيسية لألعمال” تنظم سوقها الشعبي

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
19  مايو  2022

اإلقفال السابق
 12  مايو 2022

التغير )%(التغير )نقطة(

1.92-37.53-1,922.141,959.67مؤشر البحرين العام

0.91-6.55-710.17716.72مؤشر البحرين اإلسالمي

بورصة البحرين تواصل التراجع دون 2000 نقطة

“ألبا” تستحوذ على 33.3 % من قيمة التداوالت األسبوعية
واصلـــت بورصـــة البحرين تســـجيل خســـائر فـــي تعامالتهـــا بانخفاض 
نســـبته 1.92 % خـــالل األســـبوع الماضـــي ليغلق مؤشـــر البحرين العام 
عند مستوى 1,922.14 نقطة لتبقى دون 2,000 نقطة لألسبوع الثاني 

على التوالي. 
وبلغـــت كميـــة األســـهم المتداولـــة في بورصـــة البحرين خالل األســـبوع 
الماضي 8 ماليين و999 ألفا و22 ســـهما بقيمة إجمالية قدرها مليونين 
و425 ألفا و648 دينارا، نفذها الوســـطاء لصالح المســـتثمرين من خالل 

370 صفقة.
وتداول المســـتثمرون خالل األســـبوع الجاري أسهم 21 شركة، ارتفعت 
أســـعار أســـهم 5 شـــركات، في حين انخفضت أسعار أســـهم 10 شركات، 
واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.  واستحوذ على المركز 
األول فـــي تعامـــالت األســـبوع الماضي قطـــاع المال، حيـــث بلغت قيمة 
أسهمه المتداولة مليونا و108 آالف و512 دينارا أو ما نسبته 45.70 % 

مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرهـــا 6 ماليين و794 
ألفا و859 سهما، تم تنفيذها من خالل 168 صفقة.

أمـــا المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد األساســـية، حيث 
بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولة 807 آالف و749 دينارا بنســـبة 33.30 % 
من إجمالي قيمة األسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 628 ألفا 

و16 سهما، تم تنفيذها من خالل 104 صفقات. 
أما على مستوى الشركات، فقد جاءت شركة ألمنيوم البحرين )البا( في 
المركـــز األول مـــن حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أســـهمها 807 آالف و749 
دينارا وبنسبة 33.30 % من قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 628 

ألفا و16 سهما، تم تنفيذها من خالل 104 صفقات.
وجـــاء في المركز الثاني بنك الســـالم بقيمة قدرها 391 ألفا و23 دينارا، 
وبنســـبة 16.12 % من قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 4 ماليين 

و371 ألفا و486 سهما، تم تنفيذها من خالل 38 صفقة.
وبلغ المتوســـط اليومي لقيمة األســـهم المتداولة 485 ألفا و130 دينارا، 
في حين كان المتوســـط اليومي لكمية األســـهم المتداولة مليونا و799 
ألفا و804 أســـهم، أما متوسط عدد الصفقات خالل األسبوع 

الماضي فبلغ 74 صفقة.

بقية الشركات
 الشركات األكثر 

تداوال من حيث القيمة
33.30%25.88%
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%

807,748.990

220,679.440

197,011.070

181,539.850

391,023.280

627,645.000

16.12%8.12%

7.48%

درس اقتصادي من “درب الزلق”
يقدم المسلســـل الخليجي األشـــهر “درب الزلق” في إحدى مشـــاهده -عن قصد 
أو بدونـــه- رؤيـــة اقتصادية وتجارية بالغة األهمية، مـــن خالل “ماكينة األفكار 
التجارية الفاشلة” الممثل الراحل عبدالحسين عبدالرضا الذي اقترح على سعد 
الفـــرج افتتاح محـــل أحذية، ليرد الفـــرج بأنه من األفضل افتتـــاح محل باجة، 
وإلـــى جـــواره مخبز، وإلى جواره فندق، ووســـط اســـتغراب عبـــد الرضا يدافع 
الفرج عن فكرته: زبون الباجة ال بد يحتاج إلى خبز، وبعد تخمة الباجة والخبز 

سيتعب فيجد أمامه الفندق الذي ال بد يغريه بالدخول والراحة والنوم فيه.
هذا بالضبط ما نســـميه اليوم “إيكو سيســـتم” اقتصادي متكامل، يعمل بتناغم 

بين جميع مكوناته، ويعود بالفائدة على الجميع، ويحقق االزدهار والتنمية.
أهميـــة هـــذا “اإليكـــو سيســـتم” تبـــرز بشـــكل أكبـــر هـــذه األيـــام مـــع التحديـــات 
االقتصادية الجمة التي تعيشـــها شـــركات ومؤسسات كثيرة لم تتعاف بعد من 
التبعات السلبية لجائحة كورونا، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد 
األعمال، بما يشـــكلونه من ركيزة أساســـية في اقتصاد أي دولة، صغيرة كانت 

أو كبيرة.
وتعمـــل الـــدول على خطط مســـاعدات ودعم لـــرواد األعمال وإن لـــم تكن هي 
الحـــل األمثـــل لكنها خطوة في االتجـــاه الصحيح، ويبقى أســـاس اإلصالح هو 
قـــدرة الرواد على المرونة وخلق فرص اقتصادية تدفع في اتجاه الخروج من 

اآلثار السلبية لتوقف األعمال التجارية على مدى العامين ونصف الماضيين.
ال توجـــد طريقـــة أفضل لحـــل التحديات من المقولة الشـــعبية “قوم تعاونوا ما 
ذلـــوا” مـــن خالل بدء الشـــركات التجارية بين المؤسســـات الصغيرة المتضررة، 
فالـــكل شـــركة مهما تضررت عناصر مســـاعدة للنجـــاح من الممكـــن العمل على 
اســـتثمارها وتكملتها مع عناصر نجاح أخرى من شـــركة أخرى، فمن الممكن أن 
نشهد شراكة بين مطعم متضرر وشركة تسويق، أو بين صاحب عقارات وبين 

مركز تدريب، أو صاحب صالون وبين شركة تكنولوجيا.
ال يوجـــد حدود لإلبداع واالبتكار متى ما شـــاهدنا شـــراكات من هذا النوع، إن 
تســـخير نقاط القوة وقـــدرات اآلخرين من زوايا مختلفة هـــو أحد أكثر الطرق 
اإلســـتراتيجية الناجحة للمؤسسات لتوســـيع نطاق ابتكاراتها وحل التحديات 
الصعبة في بيئة اليوم سريعة التغيير، فال يعتبر نهج العمل الفردي استراتيجية 
جيـــدة للنمو، يجب علـــى رواد األعمال البحث عن طرق جديـــدة لدفع االبتكار 

التعاوني الذي يقدم ما يحتاجه العمالء اليوم وفي المستقبل.
الشـــراكات اإلســـتراتيجية تســـاعد الجميع من مؤسســـات وموظفيـــن وعمالء، 
عن طريق توســـيع شـــريحة العمالء وزيادة األسواق المســـتهدفة، كما يستفيد 
العمالء من االبتكار التعاوني في العروض التي يقدمها هذا النوع من التعاون 
واالبتـــكارات المقدمة على مســـتوى الخدمة، أما بالنســـبة للموظفين فتوســـيع 
فرصهـــم التنمويـــة مـــن خـــالل التعامـــل مـــع وجهـــات نظـــر وخبـــرات جديـــدة. 
وباإلضافة إلى كل ذلك، فإن تعميق الروابط بين رواد األعمال وشركاتهم يعزز 

التعاون والقدرة على النجاح لفترة أطول.
قد ال يفضل بعض رواد األعمال الشـــراكة مع شـــركات تتنافس معه على تفس 
العمالء أو األرباح، وقد ال يشـــعر بعض الموظفين بالحاجة إلى التعاون داخلًيا 
بطـــرق جديـــدة أو غير معتـــاد عليها، رغم ذلـــك، فإن واقع المشـــهد االقتصادي 
يوضح أن الشراكات هي المفتاح لخدمة العمالء بشكل أفضل من خالل دمج 
المواهـــب والخبـــرات والتكنولوجيـــا لتقديم خدمات مبتكـــرة توائم التغييرات 

االقتصادية، من دون التغافل على ضرورة الدراسة المتأنية للشراكات.

نصيحة للرواد

أغلـــب رواد األعمـــال يفضـــل طبيعـــة العمـــل الريـــادي المنفـــرد، والقـــدرة علـــى 
اتخـــاذ القـــرار بحريـــة مطلقة، وقد يكون هذا الســـبب الرئيســـي لعـــدم تفضيل 
الشراكات في العمل الحر، وللتغلب على هذه المسألة يجب تحديد صالحيات 
ومســـؤوليات كل شـــريك بناًء علـــى الخبرات والمهـــارات، وتفضيـــل المصلحة 
العامـــة للمؤسســـة على الحريات الشـــخصية التي قد ال تســـتمر فـــي حال تعثر 

المشروع.

خليل القاهري



ميزانية المصارف اإلسالمية بنهاية الربع األول

حالة الاليقين تجاه روسيا تبقي النفط مرتفًعا فوق 100 دوالر

البحرين تستحوذ على 75.2 % من إجمالي الموجودات

في تقرير “كامكو إنفست” حول أداء األسواق العالمية بمايو

للمصـــارف  الوحـــدة  الميزانيـــة  تجـــاوزت 
قطـــاع  مصـــارف  تشـــمل  التـــي  اإلســـامية، 
التجزئـــة وقطاع الجملـــة، 34.15 مليار دوالر 
بنهايـــة الربع األول من العام الجاري، مشـــكلة 

87.9 % من الناتج المحلي اإلجمالي.
للمصـــارف  الموحـــدة  الميزانيـــة  وســـجلت 
العـــام  مـــن  األول  الربـــع  بنهايـــة  اإلســـامية 
الماضـــي، ارتفاًعا بمقدار 2.69 مليار دوالر أي 
ما نســـبته 8.6 % قياًســـا بنحـــو 31.46 مليار 
دوالر فـــي الفترة المماثلة مـــن العام الماضي 
2021. في حين، سجلت تراجًعا بنهاية الربع 
األول مـــن 202 بنســـبة 1.16 % قياًســـا بنحو 
34.55 مليـــار دوالر بالربـــع األخيـــر مـــن العام 
الماضـــي، وذلـــك وفًقا ألحدث بيانات نشـــرت 

على موقع مصرف البحرين المركزي.
كمـــا ســـجلت الميزانية الموحدة بنهاية شـــهر 
مـــارس الماضي ارتفاًعا على أســـاس ســـنوي 
بنســـبة 8.56 %، فـــي حيـــن ســـجلت تراجًعـــا 
على أســـاس شـــهري بنســـبة 2.2 % من 34.9 
مليار دوالر في فبراير الماضي لتنخفض إلى 

34.15 مليار دوالر في مارس الماضي.
وتوزعت الموجودات بالمصارف اإلســـامية 
بنهايـــة الربـــع األول من العام الجـــاري ما بين 
محليـــة بنحـــو 25.7 مليـــار دوالر )نحـــو 24.5 
مليار دوالر بالفترة المماثلة من 2021(، و8.5 
مليار دوالر تقريًبا للموجودات األجنبية )نحو 

6.9 مليار دوالر بالفترة المماثلة من 2021(.
وتضمنـــت الموجـــودات المحليـــة للمصـــارف 
دوالر  مليـــار   13.7 نحـــو  علـــى:  اإلســـامية 
الستثمار مع غير المصارف، قرابة 5.82 مليار 
دوالر الســـتثمار مـــع الحكومـــة، 4.98 مليـــار 
دوالر تقريًبـــا الســـتثمار مـــع المصـــارف، 136 
مليون دوالر نقـــًدا، و1.6 مليار دوالر مدرجة 

تحت بند أخرى.
كمـــا تضمنت الموجودات األجنبية على: نحو 

3.8 مليـــار دوالر للســـندات، 1.49 مليار دوالر 
تقريًبا الســـتثمار مع غير المصارف، نحو 1.2 
مليـــار دوالر الســـتثمار مع المصـــارف، 597.1 
مليـــون دوالر للمكاتب الرئيســـية والشـــركات 
الزميلـــة، و1.29 مليـــار دوالر تقريًبـــا مدرجة 

تحت بند أخرى.
المصـــارف  علـــى  المطلوبـــات  وتوزعـــت 
العـــام  مـــن  األول  الربـــع  بنهايـــة  اإلســـامية 
الجـــاري، مـــا بيـــن 23.5 مليـــار دوالر تقريًبـــا 
مطلوبـــات محليـــة )قرابـــة 21.3 مليـــار دوالر 
بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العام الماضـــي(، ونحو 
10.7 مليـــار دوالر مطلوبـــات أجنبيـــة )قرابـــة 
10.1 مليـــار دوالر بالفتـــرة المماثلـــة من العام 

الماضي(.
للمصـــارف  المحليـــة  المطلوبـــات  واشـــتملت 
اإلسامية على: قرابة 14.4 مليار دوالر على 
القطاع الخاص )غيـــر المصارف(، 3.38 مليار 
دوالر تقريًبـــا على رأس المـــال واالحتياطي، 
 979.4 المصـــارف،  علـــى  دوالر  مليـــار   3.36
مليـــار  الحكومـــة، و1.3  علـــى  دوالر  مليـــون 

دوالر مطلوبات مدرجة تحت بند أخرى.
كما اشـــتملت المطلوبات األجنبية على: نحو 

5.7 مليـــار دوالر علـــى المصـــارف، 3.3 مليـــار 
دوالر تقريًبـــا على غير المصارف، 1.01 مليار 
دوالر علـــى المكاتـــب الرئيســـية والشـــركات 
الزميلـــة، و195.8 مليون دوالر مدرجة تحت 

بند أخرى.
أما على الصعيد الجغرافي، فقد اســـتحوذت 
مملكـــة البحريـــن علـــى 75.2 % مـــن إجمالي 
موجـــودات المصارف اإلســـامية العاملة في 
المملكـــة التي تمثـــل نحو 25.7 مليـــار دوالر، 
ثانًيـــا دول الخليج بنســـبة 10.6 % )نحو 3.6 
مليـــار دوالر(، ثالًثـــا الـــدول األميركية بنســـبة 
6.8 % )قرابـــة 2.3 مليـــار دوالر(، رابًعا أوروبا 
دوالر  مليـــار   1.4(  %  4.1 بنســـبة  الغربيـــة 
تقريًبا(، خامًســـا الدول العربية األخرى بنسبة 
2.1 % )730 مليـــون دوالر(، سادًســـا آســـيا بــــ 
279.3 مليون دوالر، وأخيًرا الدول األخرى بـ 

93.3 مليون دوالر.
والدول األميركية تشمل: األرجنتين، البهاما، 
البرازيـــل، الجـــزر العـــذراء البريطانيـــة، كندا، 
جـــزر كايمان، المكســـيك، األنتيـــل الهولندية، 
بنما، بورتو ريكو، الواليات المتحدة، فنزويا 

وأخرى.

حافظـــت أســـعار النفـــط علـــى ارتفاعاتهـــا وظلت 
100 دوالر  فـــوق حاجـــز  بمســـتوياتها  محتفظـــة 
للبرميـــل فـــي مايـــو 2022 علـــى الرغم مـــن تزايد 
التقلبات بوتيرة حادة. وساهمت حالة عدم اليقين 
تجـــاه العقوبـــات التي فرضهـــا االتحـــاد األوروبي 
على روســـيا في ظل تصاعد بعض الخافات في 
تعويض المخاوف المتعلقة بالطلب حيث واصلت 
الصيـــن عمليـــات اإلغـــاق الصارمة نظـــًرا الرتفاع 
حـــاالت االصابة بفيروس كوفيـــد19-. وباإلضافة 
إلى ذلـــك، أثر الصراع بين روســـيا وأوكرانيا على 
النمـــو االقتصـــادي فـــي منطقة االتحـــاد األوروبي 
ممـــا أدى إلى قيام صندوق النقـــد الدولي بخفض 
توقعـــات نمـــو الناتج المحلـــي اإلجمالـــي للمنطقة 
بنحـــو 110 نقـــاط أســـاس لتصل إلـــى 2.8 % في 
2022 مقابـــل 5.3 % فـــي 2021. كما أدى تســـريع 
وتيـــرة تشـــديد السياســـات النقدية فـــي الواليات 
المتحدة في التأثير سلًبا على آفاق نمو االقتصاد 
األميركـــي، وهو األمـــر الذي قد يـــؤدي إلى تباطؤ 
ا عمـــا كان متوقًعا  وتيـــرة النمـــو االقتصادي نســـبيًّ

في السابق. 
أدت عمليـــات اإلغـــاق الصارمـــة فـــي الصين، كما 
يتضح من انعدام مبيعات الســـيارات في شنغهاي 
خـــال أبريل2022-، إلـــى انخفاض واردات النفط 
بوتيرة حادة على مستوى الباد في أبريل2022- 
كمـــا أثـــرت أيًضا على النشـــاط االقتصـــادي بصفة 
واإلنفـــاق  الصناعـــي  الناتـــج  انخفـــض  إذ  عامـــة. 
االســـتهاكي إلـــى أدنـــى مســـتوياتهما منـــذ بداية 
تفشـــي الجائحة مع عدم ظهور أي بوادر انتعاش 
قريب في األفـــق، وفقًا لوكالة بلومبرج، في حين 
انخفـــض الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي بنســـبة 0.7 
% علـــى أســـاس ســـنوي فـــي أبريـــل2022-. مـــن 
جهـــة أخـــرى، أثر هـــذا الوضـــع أيًضا على سلســـلة 
التوريـــد العالمية مـــع مواجهة مجموعة موســـعة 
من الشـــركات بدًءا من شـــركات صناعة السيارات 
لتصاعـــد  االســـتهاكية  الســـلع  شـــركات  حتـــى 
التكاليـــف بوتيـــرة غير مســـبوقة، هـــذا إلى جانب 

عقبات اإلنتاج.
وفـــي ذات الوقت، أدت العقوبـــات الطوعية التي 
فرضتهـــا العديـــد من الـــدول على مســـتوى العالم 
علـــى النفـــط الروســـي إلى تشـــديد أوضاع ســـوق 
النفـــط بوتيـــرة أســـرع ممـــا كان متوقًعـــا. وعلـــى 
الرغـــم مـــن عـــدم إجمـــاع دول االتحـــاد األوروبي 
وما نتج عن ذلك من تأخير فرض عقوبات كاملة 
على روســـيا، إال ان ألمانيا تخطط لوقف استيراد 
النفط الروســـي بنهاية العـــام. نتيجة لذلك، قامت 
األوبـــك في تقريرها الشـــهري بخفـــض اإلمدادات 
المتوقعة القادمة من روســـيا بمقدار 0.36 مليون 
ا في  ا إلى 10.88 مليون برميل يوميًّ برميـــل يوميًّ
العـــام 2022. من جهة أخـــرى، قالت وكالة الطاقة 
الدوليـــة إن روســـيا قلصـــت إنتـــاج النفـــط بنحـــو 

ا في أبريل2022-. مليون برميل يوميًّ
باإلضافـــة إلـــى ذلك، أدى عـــدم تمكـــن العديد من 

منتجـــي النفـــط مـــن زيـــادة اإلنتـــاج إلـــى تعزيـــز 
مكاســـب أســـعار النفـــط على الرغم مـــن معنويات 
التشـــاؤم على جبهة الطلـــب. وأعلنت األوبك عن 
زيـــادة اإلنتاج بوتيرة هامشـــية خال الشـــهر في 
ظل ارتفاع إنتاج كا من العراق والسعودية، وهو 
ا انخفاض حـــاد في إنتاج  األمـــر الذي قابلـــه جزئيًّ
النفـــط الليبـــي. وبلـــغ معـــدل االمتثـــال اإلجمالـــي 
لألوبـــك وحلفائها بحصص االنتـــاج 223 %، وفًقا 
لوكالـــة الطاقة الدولية، مـــع وصول معدل امتثال 

الدول األعضاء باألوبك إلى 162 %.
أما على صعيد سوق المنتجات المكررة فقد ظلت 
األســـعار بالقرب من مستويات قياسية في العديد 
مـــن دول العالـــم. واخترقت أســـعار العقـــود اآلجلة 
للبنزين األميركي حاجـــز 4 دوالرات للبرميل للمرة 
األولـــى لتصل إلى مســـتوى قياســـي جديـــد، بينما 
ظلت أســـعار الديـــزل مرتفعة على مســـتوى العالم 
نتيجة النخفاض الصادرات الروســـية. ولم تشـــهد 
أســـعار وقـــود الطائـــرات تغيـــًرا يذكـــر، حيـــث ظل 
الطلب متأثًرا بتدابير اإلغاق التي فرضتها الصين 
والصـــراع الدائر بين روســـيا وأوكرانيا. كما عكس 
ارتفاع األســـعار تعرض الطاقة التكريرية لعدد من 
الضغـــوط. وأدلى وزيـــر النفط الســـعودي بتصريح 
مماثـــل يشـــير إلـــى أن أزمـــة التكريـــر هـــي العامـــل 
المحفز لزيادة تكاليف الوقود وليس نقص النفط.

االتجاهات الشهرية ألسعار النفط

ظلت أسعار النفط فوق حاجز 100 دوالر للبرميل 
فـــي مايـــو2022- بعـــد انخفاضه لفتـــرة محدودة 
دون هذا المستوى في منتصف شهر ابريل، وذلك 
نظًرا ألن المخاوف التي ظهرت على جبهة الطلب 
قابلهـــا قيـــود علـــى جانـــب العـــرض. إال أن وتيـــرة 
تقلبات األسعار بدأت في التزايد منذ بداية الشهر، 
وتم تداول العقود اآلجلة للنفط في نطاق 102.5 
دوالر أميركـــي للبرميـــل و112.4 دوالر أميركـــي 
أزمـــة  ســـاهمت  ذلـــك،  إلـــى  باإلضافـــة  للبرميـــل. 
التكريـــر في رفع أســـعار المنتـــج النهائي وانعكس 
ذلـــك على ارتفاع أســـعار البنزين التي وصلت إلى 

مســـتويات قياسية في الواليات المتحدة وكينيا، 
في حين ســـرعت المملكـــة المتحدة وتيرة تعديل 
األســـعار إلى كل ثاثة أشـــهر بدالً من ســـتة. وفي 
الهنـــد، ظلـــت أســـعار وقـــود الطائـــرات عنـــد أعلى 
مســـتوياتها علـــى اإلطـــاق بعـــد الزيـــادة األخيرة 
بنسبة 5.3 %، بينما ظلت أسعار البنزين والديزل 
مرتفعة بالقرب من مســـتوياتها القياسية. وكشف 
تقرير وكالة بلومبرج عن انخفاض معدالت تكرير 
النفط في الصين إلى أدنى المســـتويات المسجلة 
منـــذ عامين تقريًبا نتيجـــة لعمليات اإلغاق، وهو 
األمـــر الذي أدى إلى تراجع الطلـــب في الباد. أما 
في الواليات المتحدة، أفاد تقرير صادر عن شركة 
تيرنر، ماســـون آند كـــو، أن حوالي مليـــون برميل 
ـــا مـــن طاقة التكرير، أو مـــا يعادل نحو 5 %  يوميًّ
مـــن اإلجمالي، قد تم إغاقها منذ بداية الجائحة. 
وتقلصـــت طاقـــة التكريـــر علـــى مســـتوى العالـــم 

ا وفًقا للتقرير. بمقدار 2.13 مليون برميل يوميًّ
فـــي ذات الوقـــت، ارتفعـــت مخزونـــات النفط في 
الواليات المتحدة لألســـبوع الثالـــث على التوالي 
ا علـــى مدار 5 مـــن أصل 6 أســـابيع  وشـــهدت نمـــوًّ
فـــي  التقطيـــر  ســـابقة. إال أن مخزونـــات نواتـــج 
الواليات المتحدة تراجعت إلى أدنى مســـتوياتها 
المسجلة منذ مايو2005-، حيث اقتصر النمو على 
مخزونات وقود الطائرات فقط األسبوع الماضي، 
وفًقـــا للتقرير األســـبوعي إلدارة معلومات الطاقة 
األميركيـــة. مـــن جهة أخرى، انخفـــض اإلنتاج في 
الواليات المتحدة للمرة األولى في ثاثة أســـابيع 
ا ليصـــل إلى 11.8  بمقـــدار 100 ألـــف برميـــل يوميًّ
مليـــون برميل يوميًا خال األســـبوع المنتهي في 
6 مايـــو 2022. وجـــاء االنخفاض علـــى الرغم من 
تزايـــد عـــدد منصـــات الحفـــر النفطيـــة علـــى مدار 
ثمانيـــة أســـابيع متتالية. وكشـــفت بيانات صادرة 
عن شـــركة بيكر هيـــوز أن عدد منصات النفط في 
الواليـــات المتحدة وصـــل إلـــى 563 منصة خال 
األســـبوع المنتهي فـــي 13 مايو 2022 بعد إضافة 
39 منصـــة حفـــر جديـــدة خـــال الثمانـــي أســـابيع 
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محطات خالدة في مسيرة 
األممــــي الراحــــل كــوفي عنــان

تشـــّرفت كثيـــًرا بانضمامـــي إلـــى اللجنـــة العليـــا لـــدرع “الباد” 
للمســـؤولية االجتماعيـــة كمستشـــار فـــي اللجنه الموقـــرة، آماً 
أن تســـاعد مســـاهمتي فـــي تحقيـــق أهـــداف اللجنـــة الموقرة. 
وأنتهز هذه الســـانحة والتي تتواكب مع ذكرى مؤســـس حراك 
المســـؤولية االجتماعيـــة المســـتدامة الحديـــث - الفقيد كوفي 
عنـــان - األمين العام األســـبق لألمـــم المتحدة والـــذي أعتز بأن 
عملـــت تحـــت ريادته الفذة - فقـــد كان أخا وصديقـــا صدوقا - 
شـــرفني بعـــد ترجلـــه مـــن األمـــم المتحدة فـــي االنتســـاب إلى 
مؤسســـته التـــي أنشـــأها في عـــام 2008 في جنيف سويســـرا- 
تحـــت اســـمه- لتصبح إرًثـــا حضاريا - ألهداف ســـامية ومبادئ 
ظـــل يعمـــل علـــي تحقيقهـــا حتى وفاتـــه في عـــام 2018 - تلك 
المبـــادئ العشـــرة والتي تضمنها مـــا يعرف بميثاق المســـؤولية 

االجتماعية. 
وقـــد ســـار قطار ذلـــك الميثـــاق حـــول المســـؤولية االجتماعية 
وتبعتـــه العديـــد مـــن المبـــادرات فـــي األمـــم المتحـــدة، وصوال 
لتحقيـــق تلـــك األهـــداف النبيلـــة، ولعـــل آخرها أجنـــدة التنمية 
المستدامة والتي كان أساسها تلك المبادئ العشر التي تضمنها 
ذلـــك الميثـــاق. وعـــودة إلـــى ذكرى مؤســـس ما أســـميته حراك 
المســـؤولية االجتماعية وخلفية أو تاريـــخ بداية ذلك الحراك. 
وكمـــا هـــو موثق، أســـتذكر العـــام 1999 - )حينها كنت المنســـق 
المقيم ألنشـــطة األمم المتحدة وممثا لألمين العام في مملكة 
البحريـــن حيـــن أتيحت لي فرصة حضـــور المنتدى االقتصادي 

العالمي في دافوس(. 
أذكـــر حين وقف الفقيـــد كوفي عنان في ذلك المنتدى مخاطبا 
رجـــال األعمـــال وكان حضورهـــم بالمئـــات ومـــن كل أصقـــاع 
االرض، وخاصـــة كبـــار رجال األعمـــال والمديريـــن التنفيذيين 
لكبريـــات الشـــركات والمؤسســـات المتعددة الجنســـيات. وكان 
خاصـــة خطابـــه في ذلـــك المنتـــدى دعوته إلـــى مجتمع رجال 
األعمـــال للشـــراكة مع االمـــم المتحدة كمبادرة مشـــتركة، تنتج 
عقـــدا أو ميثاقـــا دوليا يتفق فيـــه الطرفان علـــى االلتزام بقيم 
ومبادئ مشـــتركة تعكس الوجه اإلنساني للسوق العالمي، كان 
لهذه الكلمات صدى واســـعا فـــي كل دول العالم، ويعود الفضل 
لذلـــك الصدى إلى كفاءة اســـتراتيجيات الترويج لتلك المبادئ 
والقيم السامية والتي تنسجم وتتناغم مع كل معتقد ديني أو 
ثقافـــي لكل المجتمعـــات، وقد تواكب حينهـــا كذلك مع مفهوم 
التنميـــه البشـــريه ومفهوم التنميـــه بوجه انســـاني، أعقب تلك 
الدعوة صياغة ذلك الميثاق بكلمات ال تقبل التأويل وبمشاركة 
فاعلـــة من كل المنظومـــة، حيث تم إجازته وتبنيه في اجتماع 
رفيـــع المســـتوى فـــي 26 ينايـــر 2000، أثنـــاء انعقـــاد الـــدورة 
الخامســـة والخمســـين للجمعيـــة العامة، وقد صعقنـــا نحن في 
األمـــم المتحدة باألعداد الكبيرة من الشـــركات ورجال األعمال 
والمؤسســـات الصغيـــرة والكبيرة فـــي كل أرجـــاء العالم الذين 

انضموا ووقعوا على ذلك الميثاق.
اآلن وبعـــد مرور عقدين من الزمان - ال تزال كلمات الفقيد في 
ذلك المنتدى في دافوس في عام 1999 تظل حية نضرة، وإذ 

أنقل تلك الكلمات دون تصرف:
“إن االنتشـــار الواســـع لألســـواق أصبح يفوق قدرة المجتمعات 
وأنظمتهـــا السياســـية واالجتماعية علي التكيـــف معها، ناهيك 
عـــن توجيـــه المســـار الـــذي ترغـــب تلـــك المنظومة السياســـية 
واالجتماعية أن تقوم بها.. ويعلمنا التاريخ أن مثل هذا الخلل 
بيـــن النظـــام االقتصـــادي واالجتماعي والسياســـي ال يمكن أن 
يستمر دون قيام قوة من تلك النظم بعملية أو فرض التوجيه 
أو االصاح. لعل ذلك ســـيجعل االقتصاد العالمي هشا وعرضه 
لـــردود فعـــل قد تكون عنيفـــة مما يمس بالمذاهـــب في عصرنا 
كالحماذية والقومية والشعبية والشوفونية العرقية والتعصب 

واالرهاب”. 
وخـــال واليـــة الفقيد وتحـــت قيادتـــه، كثفت األمـــم المتحده 
ووكاالتهـــا وأفرعهـــا المختلفـــة جهودهـــا لتفعيل ذلـــك الميثاق 
وأهدافه العشـــرة والتي تشـــتمل على مجاالت حقوق االنسان 
والعمـــل والبيئة والحوكمـــة وحكم القانون ومحاربة الفســـاد..

الخ. وأصبح البعد االنساني بعدا اساسيا في استراتيجيات بل 
وممارســـات عالم االعمال، بل وكما هو موثق لعب الفقيد دورا 
محوريـــا في الســـنوات االخيرة من واليته فـــي تحديث حراك 
المسؤولية االجتماعية في االمم المتحدة - خاصة في مبادرة 
مشهورة — قام حينها بدعوة كبار المستثمرين الدوليين وماك 
األصـــول الكبيرة إلى تبني دمج العوامـــل البيئية واالجتماعية 
والحوكمـــة في صنع القرار في مؤسســـاتهم، بل قام في ابريل 
2006 بإطاق تلك المبادرة باسم )المبادئ المدعومة من االمم 
المتحده لاســـتثمار المســـؤول( في بورصة نيويورك الشـــهيرة 
في الواليات المتحدة األميركية. وقد كان إطاق تلك المبادئ 
حدثـــا كبيـــرا في أوســـاط مجتمـــع االعمال فـــي العالـــم، ودون 
شـــك فإن ذلك قد مهد الطريق أمام التطور الكبير في المبادئ 
التوجيهيـــة لألمـــم المتحدة في مجال حقوق االنســـان، والتي 
أصبحـــت تلـــك المبـــادئ التوجيهيـــة المعيـــار الذهبـــي في هذه 
الحقبـــه الحرجة التي نعيشـــها اليـــوم، فاليوم تجـــذرت العديد 
من المبادرات وغيرها من المواثيق حول العالم والتي تســـتمد 

رؤاها
من تلك المبادئ، ولعل رحلة أهداف التنمية المســـتدامة بذلك 
الزخم في مسيرتها ومرورها بالعديد من المحطات، كمنتديات 
الخبـــراء والموتمرات االقليميه والدوليـــه وغيرها، ذلك الزخم 
أو المخـــاض الذي ولد في رحم الجمعية العامة لألمم المتحدة 
قد اســـتلهم من تلك المبادئ المشـــار إليها، إلى أن تم تبني تلك 
األجنـــدة أو أهـــداف التنمية المســـتدامة في عـــام 2015 والتي 
التزمـــت الـــدول بملكيتها والعمل جميعا علـــى تحقيقها بحلول 

عام 2030 دون تخلف أحد.

د. فيصل عبدالقادر

المنسق المقيم األسبق ألنشطة األمم المتحدة في دول الخليج وممثل البرنامج اإلنمائي 
مستشار الشؤون الدولية واالستراتيجية وعضو لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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فـــي تقرير متصـــل بالموضـــوع للصحيفة، 
شـــركة  وهـــي   - إينـــوا  شـــركة  أن  أكـــدت 
تابعـــة للطاقة والمياه والهيدروجين تابعة 
العمالقـــة ذات  الســـعودية  نيـــوم  لمدينـــة 
التقنية العالية التي تبلغ قيمتها 500 مليار 
دوالر - أنها ستنشئ مركزا جديدا لتطوير 
الهيدروجيـــن واالبتـــكار )HIDC(؛ لتعزيـــز 
أبحاثها حول الوقود النظيف. ومن المقرر 
افتتـــاح المنشـــأة الجديـــدة العـــام المقبل، 
وتقـــع في مدينة نيـــوم المتقدمة للتصنيع 
واالبتكار، ويهدف إلى تسريع الحلول من 
المختبر إلى الســـوق في مجـــاالت أبحاث 
األخضـــر  الوقـــود  وإنتـــاج  الهيدروجيـــن 
 HIDC واستخدامه ونقله. وقالت إينوا إن
سيكون ســـاحة اختبار للتقنيات الجديدة 
فـــي صناعـــة الطاقـــة النظيفـــة، وســـيكون 
للمؤسســـات  تعاونيـــا  تعليميـــا  مجتمعـــا 
البحثيـــة التـــي تركـــز علـــى الهيدروجيـــن 

واقتصاد الكربون الدائري.
أصبحـــت نيـــوم واحـــدة مـــن المســـرعات 
العالميـــة القتصـــاد الهيدروجيـــن، كما قال 
بيتـــر تيريـــوم، الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
إينـــوا: “طموحنا هو دفع االبتـــكار وتعزيز 
الطاقـــة  إلمـــدادات  االقتصـــادي  التنفيـــذ 
النظيفـــة فـــي المســـتقبل. وفـــي حيـــن أن 
التفعيل الناجح للتقنيات الرائدة أمر مهم، 
إال أن التفكيـــر الجديـــد وحلـــول الطاقـــة 

الجديدة ال تقل أهمية”.
ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين، الذي 
يمكن إنتاجه من كل من الطاقة المتجددة 

والغاز الطبيعي، دورا رئيســـا في السنوات 
المقبلة مع انتقال االقتصادات والصناعات 
إلى عالم منخفـــض الكربون للتخفيف من 
تغير المناخ. تهدف شركة إينوا إلى إنتاج 
كميـــات كبيرة مـــن الهيدروجيـــن األخضر 
الـــذي يمكن اعتمـــاده من قبـــل العديد من 

الصناعات في جميع أنحاء المملكة.
اكتسب الهيدروجين األخضر زخما وسط 
تحـــول الطاقـــة ويمكـــن اســـتخدامه مـــع 
تطبيقـــات مختلفة كمصدر للطاقة ووقود 
إلكترونـــي وكيميائي وســـماد فـــي العديد 

من الصناعات.
وقـــود  خاليـــا  تقنيـــة  باســـتخدام 
 HIDC مشـــاريع  تشـــمل  الهيدروجيـــن، 

المســـتقبلية محطـــة تعبئـــة وتكنولوجيـــا 
توزيع للســـيارات والحافالت والشاحنات 
مـــن  وغيرهـــا  الصفريـــة  االنبعاثـــات  ذات 

تطبيقات الطاقة النظيفة.
تأسســـت Enowa العـــام الماضـــي، وهـــي 
توفـــر الميـــاه والكهرباء لمجتمـــع نيوم مع 
توفير الوقود المستدام مثل الهيدروجين 
األخضـــر للمســـتخدمين الدولييـــن، وكلهـــا 
يتـــم توليدهـــا محليـــا مـــن خـــالل عمليات 
تعمـــل بالطاقـــة المتجـــددة. وقـــد دخلـــت 
فـــي شـــراكة مـــع العديـــد مـــن المنظمـــات 
مثـــل أرامكـــو الســـعودية وشـــركة القـــدرة 
للمنتجات الجوية لتســـريع وتيرة أبحاثها 

وتطوير أعمالها.

وقـــال تيريـــوم: “نتطلـــع إلـــى جـــذب رواد 
عالميين آخرين؛ لخلق مستقبل جديد من 
شـــأنه أن يعـــزز الجيل القادم مـــن تقنيات 

الهيدروجين”.
وقالت إينوا إن HIDC “سيتحقق من صحة 
ابتـــكارات الهيدروجيـــن”. كما ســـتعمل مع 
أرامكـــو على تطوير الوقـــود االصطناعي، 
وأضافـــت: “ســـيمكن هـــذا التعاون شـــركة 
HIDC من االستفادة من خبرة أرامكو في 
مجـــال الهندســـة والخدمـــات اللوجســـتية 
للطاقة وأبحاث وتطوير الوقود والتوافق 
مـــع جهود أرامكو المســـتمرة الستكشـــاف 
إمكانات الوقود منخفـــض الكربون القائم 
علـــى الهيدروجين لدعـــم التحول العالمي 

للطاقة”.
وتعـــد نيـــوم مكانا مثاليـــا ألرامكو الختبار 
تقنياتهـــا الداخليـــة، وفقـــا لمـــا قالـــه أحمد 
الخويطر، الرئيس التنفيـــذي للتكنولوجيا 

في أرامكو.
وقال: “توفر إمكاناتها الهائلة لتوليد طاقة 
الريـــاح والطاقـــة الشمســـية أيضـــا فرصة 
المتجـــدد  الهيدروجيـــن  لتوفيـــر  فريـــدة 
لتشغيل نمو الوقود االصطناعي منخفض 
الكربون مع توفير منصة الختبار جدواها 

التجارية”.
اقتصـــاد  أول  تكـــون  أن  نيـــوم  وتتوقـــع 
يســـتخدم الهيدروجيـــن األخضـــر كطاقـــة 
على نطاق واســـع ويمهد الطريق القتصاد 

الهيدروجين على مستوى العالم.
المشـــاريع  أحـــد  هـــو  المشـــروع  ويعتبـــر 
الســـعودية المخطـــط لهـــا والتـــي قدمـــت 
فـــي أكتوبـــر 2017 ويقع في شـــمال غرب 
بشـــكل  المشـــروع  ويهـــدف  الســـعودية، 
العربيـــة  المملكـــة  تحويـــل  إلـــى  أساســـي 
الســـعودية إلـــى نمـــوذج عالمـــي رائـــد في 
جميـــع جوانب الحياة، مشـــروع نيوم، هو 
حلـــم جـــريء وطمـــوح لمســـتقبل جديـــد، 
ـــد  ستجسِّ التـــي  التغييـــر  انطالقـــة  وهـــو 
مســـتقبل االبتكار في األعمال والمعيشـــة 
واالســـتدامة. وتمثل نيوم أحد المشـــاريع 

الكبرى لصندوق االستثمارات العامة.
وبموقعها االستراتيجي على ساحل البحر 
األحمـــر شـــمال غرب الســـعودية، ســـتبنى 
نيوم لتكون ميدانًا حيًا ونابضًا بالتجارب، 
وتصبح منصـــة عالمية ترســـم فيها ريادة 
المســـتقبل  معالـــم  واالبتـــكار  األعمـــال 

الجديد.
موطنـــا  لتكـــون  أبواَبهـــا  نيـــوم  ســـتفتح 
ووجهـــة ألصحاب األحـــالم الكبيرة، ولكل 
من يطمح أن يسهم في بناء نموذج جديد 
ويعتمـــد  ومزدهـــرة،  مســـتدامة  لمعيشـــة 
مفهـــوم نيـــوم على التوجـــه الفكري ونمط 
الحيـــاة، وتصميـــم هذا النموذج وإنشـــاؤه 
وإدارتـــه قائـــم علـــى أســـلوب متحـــرر من 
قيـــود المنهجيات القديمـــة للبنى التحتية 
االقتصاديـــة والبيئيـــة التي تحـــد البلدان 
األخرى حول العالم من التقدم، وسيحقق 
مشروع نيوم تحت مظلة رؤية السعودية.

“إينوا” التابعة لنيوم تنشئ مركزا ألبحاث الهيدروجين

تبلغ قيمة مدينة المســـتقبل نيوم الســـعودية نحو 
500 مليار دوالر، وســـتضم ماليين السكان بحلول 
العـــام 2030، ومـــن المتوقـــع أن يبـــدأ النـــاس فـــي 
الوصـــول اليها في العـــام 2024، مثل ما أكد أندرو 
ماكيفـــوي رئيـــس قســـم الســـياحة فـــي المشـــروع 
الناطقـــة  اإلماراتيـــة  ناشـــيونال”  “ذا  لصحيفـــة 
باالنجليزيـــة علـــى هامـــش معـــرض ســـوق الســـفر 
العربـــي الذي أقيم مؤخرًا فـــي مركز دبي التجاري 

العالمي.
وقـــال ماكيفـــوي: “اعتبارا من العام 2024، ســـنرى 
الكثير من الحركة مع بدء فتح أصولنا الســـياحية 
األولـــى، والعمـــل جـــار بالفعـــل وســـتبدأ المشـــاريع 
الســـياحية في الطـــرح من ذلك الحين، وســـتكون 
نيـــوم موطنا لعـــدد من مناطق الجذب الســـياحي، 
بمـــا في ذلك وجهة جبـــل تروجينا، ومـــن المتوقع 
افتتاحه في العام 2026، وسيضم منحدرا للتزلج 
وركـــوب الدراجـــات الجبليـــة ومرافـــق للرياضـــات 

المائية، كما سيضم محمية طبيعية تفاعلية.
تـــم تصميـــم نيـــوم كمدينـــة ذكيـــة، والتـــي ســـيتم 
تشـــغيلها بواســـطة الطاقة النظيفة، وقد اجتذبت 
االنتبـــاه فـــي جميـــع أنحـــاء العالم بســـبب الخطط 
التـــي تـــم إصدارها ســـابقا والتي تشـــمل ســـيارات 
األجرة الطائرة، والفصول الدراســـية التي يدرسها 
معلمو التصوير المجسم والقمر االصطناعي، وفقا 

لصحيفة وول ستريت جورنال.
وقـــال ماكيفـــوي إن نيوم وجهة جذابـــة لكثير من 
النـــاس، وإنـــه دافـــع مهنـــي رائـــع وهنـــاك دعـــم من 
صنـــدوق االســـتثمارات العامة؛ للتأكـــد من حدوث 
ذلـــك، وقال ماكيفـــوي: “لدينا نحو 2000 شـــخص 
يعيشـــون هنـــاك بالفعـــل، إلـــى جانب نحـــو 10000 
عامل بناء، الكثير من األشخاص الذين يأتون إلى 
هنا للعيش والعمل ســـيكونون خبراء في مجاالت 

الطاقـــة والميـــاه والصحـــة - نحن نجتـــذب بالفعل 
الكثير من األشخاص الرائعين”.

وقـــال: “نحـــن بحاجة إلـــى أن نكـــون قادرين على 
المنافسة، وللقيام بذلك، علينا أن نطابق ما تقدمه 
الوجهـــات المنافســـة”، مضيفا أن المشـــروع يســـير 
أيضـــا علـــى الطريق المســـتهدف ليكـــون خاليا من 

السيارات بحلول العام 2030.
وذكـــر ماكيفوي: “يتـــم بناء المدينـــة لتكون خالية 

تمامـــا مـــن الســـيارات، لكننـــي أعتقد أنه ســـتكون 
هنـــاك فتـــرة انتقاليـــة طفيفـــة، هنـــاك الكثيـــر مـــن 
خيـــارات التنقـــل في المســـتقبل موجـــودة بالفعل، 
مثل الســـيارات الهجينـــة الكهربائية، ونحن نجرب 
أشياء مثل سيارات األجرة الطائرة، ويتعلق األمر 
بتوفير ســـياحة الغد”، االســـتدامة هي أيضا محور 

تركيز مهم للمشروع. 
وأردف ماكيفـــوي “إن هـــذا يقـــوده الشـــباب الذين 

لديهم دور أكثر استثمارا في مكافحة تغير المناخ 
مـــن األجيـــال الســـابقة. إن أقـــوى قوة لدينـــا وراء 
ذلك هي جيل جديد من الشـــباب الســـعودي الذين 
يتبنـــون بحماســـة مســـتقبال جديـــدا ويـــرون نيوم 

كمنارة لهذا المستقبل”.
إن مشروع نيوم يعد أحد المشاريع االستراتيجية 
الكبـــرى لصنـــدوق االســـتثمارات العامـــة، ويخضع 
العربيـــة  المملكـــة  وأنظمـــة  لســـيادة  بالكامـــل 
الســـعودية، وسيعمل مشروع “نيوم” ضمن مناطق 
اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة 
العربية السعودية من النواحي األمنية والدفاعية 
اقتصاديـــة  تشـــريعات  تطويـــر  مـــع  والتنظيميـــة، 
خاصـــة بمنطقـــة المشـــروع تحقق أفضـــل مفاهيم 
حوكمـــة المناطـــق االقتصاديـــة في العالـــم، لتكون 

نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالميًا.
أنهـــا ســـتحظى ببعـــض األنظمـــة  “نيـــوم”  وتؤكـــد 
ترجمـــة  وذلـــك  باالســـتثمار،  المتعلقـــة  الخاصـــة 
الســـتراتيجيتها كجـــزء مـــن رؤية المملكـــة 2030 
بإشـــراف األميـــر محمد بن ســـلمان بن عبـــد العزيز 
ولـــي العهد نائـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء، رئيس 
العامـــة  االســـتثمارات  صنـــدوق  إدارة  مجلـــس 
رئيس مجلس إدارة الشـــركة فـــي أن تكون مدينة 
المســـتقبل ُمحركا فاعال فـــي دعم اقتصاد المملكة 

وازدهار المنطقة.

“نيوم”... مدينة سعودية عمالقة تضم الماليين بحلول 2030
تصل قيمتها إلى نصف تريليون دوالر

ترجمة: طارق البحار
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نيـوم أول اقتصـاد يسـتخدم الهيدروجيـن األخضـر كطاقـة على نطاق واسـع

مدينة المستقبل 
محركا فاعال في 

دعم اقتصاد المملكة 
وازدهار المنطقة

جيل جديد من الشباب 
السعودي يتبنون 
بحماسة مستقبال 

جديدا
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السبت
خفـــض البنـــك المركـــزي الصيني ســـعر الفائدة 21 مايو 2022 - 20 شوال 1443 

لقروض الخمس ســـنوات التـــي تدعم الرهون 
العقاريـــة، بهامـــش واســـع وغير متوقـــع، وهو 
ثانـــي تخفيض للفائدة لهذه الســـنة، في وقت 

ثّبت الفائدة على قروض السنة الواحدة.
وتـــم تخفيض معـــدل فائدة قـــروض الخمس 
ســـنوات إلـــى 4.45 % مـــن 4.6 %، وهـــو أكبر 
انخفـــاض منذ عام 2019، حيـــث تهدف بكين 

من هذه الخطوة إلى دعم قطاع العقار المتعثر 
وإنعاش االقتصاد بعد اإلغالقات األخيرة.

فـــي المقابـــل، تـــم اإلبقـــاء علـــى ســـعر الفائدة 
الرئيسي ألجل عام واحد، دون تغيير عند 3.7 
%، وهـــو عكـــس توقعات الســـوق التي قدرت 

خفًضا بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس.
يشـــار إلـــى أن هـــذه األخبـــار لعبـــت دوًرا فـــي 

ارتفاع األسواق اآلسيوية أمس الجمعة.

الصين تخفض الفائدة على القروض المدعومة برهون عقارية

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.25

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.385

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.455

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.529

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.143

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.169

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.9

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.304

بنك السالم 
SALAM BD 0.088

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.308

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.5

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.46

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.495

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.315

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.055

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.075

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.63

زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري 

تجارية

إلغاء قرار تحكيمي يلزم مرفأ سياحيا بدفع خسائر يخوت متضررة من حريق
أصـــدرت المحكمـــة الكبرى التجارية الخامســـة حكمها بإلغاء 
قـــرار تحكيمـــي يلـــزم مرفـــأ ســـياحي بدفع خســـائر عـــدد من 
اليخـــوت تضـــررت إثر حريق نشـــب فـــي يخت مما ســـبب في 
تضـــرر مجموعـــة يخـــوت مجاورة لـــه. وقد حمـــل القرار 
التحكيمـــي المســـؤولية على المرفأ فقـــط ولم يلزم 
صاحـــب اليخت المحتـــرق أي تعويض يجب أن 
يدفعه. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن 
القرار التحكيمي قد تعارض مع حكم نهائي 
بات ســـابق صادر مـــن محكمـــة التمييز في 

النزاع، أزاح المسؤولية عن المرفأ.
أوضـــح  الدعـــوى،  تفاصيـــل  وحـــول 
المحامي أســـامة أنور وكيل المرفأ 
الواقعـــة  “البـــالد” أن  لصحيفـــة 
بدأت بنشوب حريق في يخت 
موجـــود في المرفـــأ وتصادف 
وقتهـــا وجـــود يخـــوت أخرى 
هـــذه  إلـــى  النيـــران  وامتـــدت 

اليخـــوت وأصابهـــا بتلفيات وخســـائر، فرفع أصحاب اليخـــوت دعوى ضد 
صاحب اليخت والذي تحمل كلفة تلك الخســـائر، ودفعت شـــركة التأمين 
مبلغ 300 ألف دينار عن الخســـائر، ورجعت بها على مالك اليخت األصلي 

المتسبب في الحريق.
وحـــاول صاحـــب اليخت إلقاء المســـؤولية علـــى المرفأ فـــي حماية يخته 
وتحميلـــه المبلـــغ الذي تطالب به شـــركة التأمين رغم صـــدور حكم نهائي، 
فلجأ إلى التحكيم وعين محكما الذي أصدر قراره في النهاية بإلزام المرفأ 

بمبلغ 300 ألف دينار.
ودفع المحامي أســـامة أنور ببطالن حكم التحكيـــم لمخالفته النظام العام 
وقواعـــد االختصاص، حيـــث فصل في نزاع ال يشـــمله اتفاق العرض على 
التحكيـــم، وخـــارج عن نطاق االتفـــاق، منوها لما قرره قضـــاء التمييز بأنه 
“ولئـــن كان االلتجاء إلـــى التحكيم طريقا للتقاضـــي قوامه إرادة الخصوم 
وبنـــي أصـــال على اتفاقهم فـــي كل حالة على حدة، فإنه طريق اســـتثنائي 
يرتكز أساســـا على حكم القانون، فال يجوز االلتجاء إليه إال في حدود ما 
يســـمح به، مما يتعين حتما قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين 

في هذه الحدود”.
كمـــا دفـــع بمخالفـــة الحكـــم التحكيمي لحجيـــة األحـــكام النهائيـــة والباتة، 

وقـــال إن هيئـــة التحكيم تصرفت باعتبار أن حكمهـــا مبرما، قوال فاصال ال 
يقبـــل تعقيبـــا، بينما هو يشـــكل انتهاكا واضحا وخطيرا للمبـــادئ القانونية 
األساسية، كما أن المقرر في قضاء التمييز أنه “ ال يجوز أن يتعارض قرار 
التحكيم مع قرار نهائي سابق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن 

تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محال وسببا. 
وأضـــاف أن المقـــرر قانونا وعمال بنـــص الماده )99( من قانـــون االثبات أن 
“األحـــكام التي حازت قوة األمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من 
الحقـــوق، وال يجـــوز قبول دليل ينقض هذه الحجيـــة، ولكن ال تكون لتلك 
األحكام هذه الحجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير 
صفاتهـــم وتتعلـــق بـــذات الحق محال وســـببا، وبالرجوع إلـــى تلك االحكام 
يتضـــح أن المرفـــأ كان مختصمـــا فيهمـــا وقـــد فصلـــت األحـــكام فـــي عدم 
مســـؤوليته عن التعويض اســـتنادا إلى أحكام المســـؤولية الشيئية؛ لكونه 
مالك اليخت الذي نشـــب به الحريق وحارســـه الفعلي، وأن مهمة المدعى 
عليهـــا بموجب عقد اإليجار المبرم بينهما محددة بالحفاظ على األمن في 
ميناء رسو اليخوت وصيانتها؛ لجعله بحالة جيدة وآمنة، وال يدخل سبب 
الحريق في تلك المهمة، وقد انتهت األحكام إلى عدم مسؤولية المرفأ عن 

التعويض المطالب به في تلك األحكام”.

هبة محسن

أسامة أنور

تجمع 250 مليون دوالر

“إنفستكورب” تدرس إدراج شركة أغراض خاصة في اإلمارات
شـــركة  إنشـــاء  إنفســـتكورب  شـــركة  تـــدرس 
استحواذ ذات أغراض خاصة )SPAC(، بهدف 
إدراجهـــا فـــي األســـواق اإلماراتية، بحســـب ما 

قالته مصادر لـ”بلومبرغ”.
وأضافـــت المصـــادر أن “إنفســـتكورب” تبحـــث 
 ،Moelis & Co مـــع بنوك اســـتثمارية من بينهـــا
إلنشـــاء الشـــركة على مســـتوى إقليمـــي َتجمع 
نحو 250 مليـــون دوالر، مؤكدة أن المحادثات 
مازالت أولية. وكانت “إنفستكورب” قد أعلنت 
العـــام الماضـــي عـــن عزمهـــا إلغـــاء إدراجها في 
بورصـــة البحرين بعـــد 15 عاما علـــى إدراجها. 
البحريـــن  ســـوق  فـــي  الشـــركة  إدراج  وجـــرى 

لألوراق المالية منذ فبراير 2006.
وتعمل الشـــركة ضمن قطـــاع الخدمات المالية 

المتنوعة مع التركيز على القطاع المالي.
كما يوجد به 45 شركات تابعة تعمل في جميع 
أنحاء الشرق األوسط وأميركا الشمالية وجزر 
جنـــوب  االســـكندنافية،  والبلـــدان  البريطانيـــة 

أوروبا وأوروبا الغربية.
ويقع مقر انفســـتكورب في المنامـــة، البحرين، 

وتم تأسيسها في يناير 1982.
القابضـــة  إنفســـتكورب  شـــركة  وتســـتهدف 
صفقـــات أكبـــر فـــي مجـــال األســـهم الخاصـــة 

“االســـتثمار المباشـــر”، فـــي أميـــركا الشـــمالية، 
حيث تســـعى إلى زيـــادة األصول المـــدارة إلى 

50 مليار دوالر.
وكانت “انفستكورب” قد أعلنت في ابريل الماضي عن خوضها مباحثات لشراء نادي ميالن  «

المنافس في دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. وكشفت تقارير أن “إنفستكورب” 
تقترب من إتمام الصفقة مع اقتراب نهاية المحادثات بينها وبين شركة إليوت ماندجمنت 
األميركية مالكة النادي بقيمة تصل الى نحو 1.8 مليار يور )1.26 مليار دوالر( شاملة الديون.


